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ABSTRACT 

 

This research is aimed to study empirically the effect of occupational health and 

safety and work environment to employee performance. As for the object of the present 

study were employees of PT. Bakrie Metal Industries-Bekasi Fabrication Unit. There are 

two independent variables and one dependent variable. The independent variables are 

occupational health and safety and work environment. The dependent variable is 

employee performance. 

The samples are obtained by using simple random sampling method, 161 

employee are used as the sample of this study. This statistics method used is multiple 

regression with initial test used is a test of normality, multiple regression analysis and 

classical assumption test. 

 The results of this research shows that occupational health and safety has 

significant effect to  employee performance. Work environment has significant effect to 

employee performance. 

 

Key words : Occupational Health and Safety, Work Environment, Employee 

Performance 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 Era Global merubah segalanya menjadi cepat, hal ini menuntut organisasi 

untuk membuka diri terhadap beragam tuntutan perubahan, dan berupaya untuk 

menyusun strategi serta berbagai kebijakan yang sesuai dengan lingkungan baru, baik 

lingkungan eksternal maupun lingkungan internal. Lebih lanjut adanya perubahan di 

lingkungan eksternal dan perubahan di lingkungan internal akan mempunyai implikasi 

positif bagi organisasi, salah satunya adalah meningkatnya keunggulan kompetitif yang 

dimiliki terutama potensi sumber daya manusia untuk memenangkan persaingan global. 

 Adanya perubahan di lingkungan eksternal lebih banyak melihat pada sisi 

luar organisasi yang meliputi munculnya perluasan usaha, persaingan domestik dan 

internasional, perubahan karakteristik demografi, karakteristik angkatan kerja, kemajuan 

teknologi, otomatisasi dan sistem robotik. Sedangkan perubahan lingkungan internal 

lebih banyak melihat berbagai faktor yang berada di dalam organisasi yang meliputi 

nilai-nilai dan budaya, program pengembangan, struktur organisasional, pengendalian 

dan lain sebagainya. 

 Sehingga strategi yang dilakukan atas perubahan kondisi lingkungan secara 

terus menerus harus diupayakan dengan cara mengembangkan program-program yang 

mampu menerjemahkan dan mengakomodasi permasalahan-permasalahan terkini yang 

muncul. Salah satu bidang fungsional dalam organisasi yang strategis dan selalu menjadi 

perhatian adalah manajemen sumber daya manusia (MSDM).  
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 Kemampuan SDM dalam menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi 

(IPTEK) diposisikan sebagai modal (human capital) penting dan strategis bagi 

perusahaan. Sebab keberhasilan suatu perusahaan dalam era pasar bebas ditentukan oleh 

produktivitas dan motor penggeraknya adalah karyawan yang professional dan 

berkualitas tinggi serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK). Karena itu, 

peran SDM (karyawan) dalam memajukan perusahaan sangat penting dan strategis. 

 Perusahaan perlu secara terus menerus melakukan pengembangan sumber 

daya manusia. Pandangan baru sumber daya manusia sudah lebih mengoptimalkan pada 

proses komunikasi dua arah dan perencanaan dari bawah ke atas. Pada pandangan baru 

akan tercermin budaya kerja baru, strategi dan peran sumber daya manusia dari dalam 

tipologi organisasi baru. 

 Keberhasilan perusahaan (manajemen SDM) dalam upaya meningkatkan 

kinerja karyawannya tidaklah mudah untuk dicapai. Hal ini dapat terwujud dalam 

aplikasi ilmu manajemen SDM dalam memahami dan memperhatikan kebutuhan 

karyawan sehingga karyawan termotivasi untuk berkinerja optimal sesuai dengan yang 

diharapkan perusahaan. Untuk memenuhi fungsi penting tersebut, manajemen SDM 

menjalankan berbagai aktivitas mulai dari rekruitmen, seleksi, penempatan, kompensasi, 

pelatihan dan suksesi guna memastikan terisinya setiap posisi, jabatan, dan peranan 

dengan orang-orang yang tepat di satu sisi, sementara di sisi lain harus pula diciptakan 

sistem pengelolaan SDM perusahaan yang dapat memotivasi kinerja karyawan agar 

senantiasa meningkatkan kinerjanya sesuai kebutuhan dan perkembangan perusahaan, 

antara lain dengan adanya kesehatan dan keselamatan kerja dan pengaruh lingkungan 

kerja yang efektif dan adil menjamin hak internal dan eksternal para karyawannya. 
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 Dewasa ini, berkembangnya era industrialisasi yang ditandai oleh 

pertumbuhan dan perkembangan sektor industri pasti akan menggunakan teknologi maju 

diberbagai sektor kegiatan. Dunia Industri saat ini semakin berkembang. Perkembangan 

industri tidak lepas dari adanya kemajuan dibidang teknologi. Teknologi hampir 

menyisihkan tenaga kerja manusia, meskipun demikian tenaga kerja selalu dibutuhkan. 

 Meningkatnya penggunaan teknologi di berbagai sektor usaha dapat pula 

mengakibatkan semakin tinggi risiko terjadinya kecelakaan kerja (occupational accident) 

dan penyakit akibat kerja (occupational diseases) atau penyakit yang berhubungan 

dengan pekerjaan (work related disease) yang mengancam keselamatan, kesehatan, dan 

kesejahteraan karyawan. Untuk meminimalkan berbagai resiko yang berkaitan dengan 

pekerjaan, diperlukan adanya suatu upaya peningkatan perlindungan terhadap karyawan 

melalui program K3 yaitu kesehatan dan keselamatan kerja. Sebab, selain dapat 

memberikan ketenangan kerja, kesehatan dan keselamatan kerja (K3) juga mempunyai 

dampak positif terhadap usaha-usaha peningkatan kinerja karyawan. 

 Masalah perlindungan tenaga kerja akan semakin meningkat seiring dengan 

meningkatnya industrialisasi dan teknologi. Kondisi demikian tentunya menuntut 

perusahaan agar perlindungan tenaga kerja dapat semakin mantap ditinjau dari 

produktifitas, kesehatan kerja dan keselamatan kerja dalam bekerja yang dapat 

berpengaruh pada kinerja kerja karyawan. Untuk mencapai produktifitas yang tinggi 

tidaklah mudah karena perusahaan juga menghadapi kendala antara lain berhubungan 

dengan sumber daya manusia.  

 Manusia adalah faktor yang penting dalam proses produksi karena sumber 

daya manusia merupakan asset yang penting dalam suatu perusahaan. Suatu proses 

produksi yang tidak lancar kerena kecelakaan kerja akan mengakibatkan berkurangnya 
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efisiensi. Penurunan kinerja karyawan dapat terjadi karena mesin yang rusak, karyawan 

yang cidera dan sebagainya. Kinerja karyawan akan optimal bila tenaga kerja selalu 

terjamin keselamatan dan kesehatan kerja.  

 Kesehatan dan keselamatan kerja termasuk salah satu program pemeliharaan 

yang ada di perusahaan. Pelaksanaan program kesehatan dan keselamatan kerja bagi 

karyawan sangatlah penting karena bertujuan untuk menciptakan sistem keselamatan dan 

kesatuan kerja dengan melibatkan unsur manajemen, tenaga kerja, kondisi dan 

lingkungan kerja yang terintegrasi dalam rangka mengurangi kecelakaan.  

 Kesehatan dan keselamatan kerja menjadi salah satu priotitas yang utama 

bagi perusahaan untuk melindungi pekerja dari bahaya yang menimpa. Tingkat 

kecelakaan yang menimpa pekerja yang terjadi dari tahun 2007 sampai dengan tahun 

2011 dihimpun oleh PT. Jamsostek dapat dilihat pada Gambar 1. 

 

Gambar 1. 2  

Grafik Kasus kecelakaan Kerja Karyawan di Seluruh Indonesia 

Sumber: ( http://www.jamsostek.co.id , 2013) 

 Berdasarkan Gambar 1.1 terlihat bahwa tingkat kecelakaan kerja masih relatif 

tinggi. Undang-undang nomor 1 tahun 1970 tentang keselamatan kerja dinyatakan bahwa 
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kecelakaan kerja tidak hanya terjadi di tempat kerja, tetapi juga saat pekerja tersebut 

berangkat atau pulang kerja. 

 Peningkatan yang terjadi akibat kecelakaan kerja yang tergambar dalam 

Gambar 1.1 akan menghasilkan menurunnya produktifitas perusahaan tersebut, 

menurunkan efisiensi dan kualitas para pekerja, dapat menaikan biaya–biaya kesehatan 

dan asuransi, dan juga akan berpengaruh kepada tingkat kompensasi para pekerja dan 

pembayaran langsung yang lebih tinggi karena meningkatnya pengajuan klaim. 

 Tingkat Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) di Indonesia masih sering 

terabaikan. Hal ini ditunjukkan dengan masih tingginya angka kecelakaan kerja. Menurut 

survey ILO (Internasional Labour Organization), Indonesia masih berada pada peringkat 

dua terendah dalam program Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) Pada hal 

berdasarkan hasil konvensi ILO NO 187/2006 tentang ”promotional frame work for 

occupational health and safety”, semua negara harus melaksanakan Kesehatan dan 

Keselamatan Kerja (K3), (Republika On Line, 2007). 

 Selain kesehatan dan keselamatan kerja yang harus di perhatikan perusahaan 

demi kenyamanan para karyawannya dalam bekerja, lingkungan kerja tempat para 

karyawan berkerja pun menjadi andil yang besar untuk menentukan kesehatan kerja, 

keselamatan kerja dan juga hubungan antara karyawan satu dengan yang lain. Menurut 

Mangkunegara (2002) lingkungan kerja yang manusiawi dan lestari akan menjadi 

pendorong bagai kegairahan dan efisiensi kerja. Lingkungan kerja yang baik akan 

mampu meningkatkan kinerja karyawan dan efisiensi dalam menghasilkan suatu barang 

atau jasa. Sedangkan lingkungan kerja yang melebihi toleransi kemampuan manusia 

tidak saja menurunkan kinerja karyawannya tetapi juga menjadi sebab terjadinya 

penyakit atau kecelakaan kerja. 
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 PT. Bakrie Metal Industries-Bekasi Fabrication Unit yang merupakan salah 

satu perusahaan dari kelompok usaha Bakrie yang bergerak di bidang EPC (Engineering, 

Procurement & Construction) struktur baja dan produk baja bergelombang. Kapasitas 

produksi dari PT. Bakrie Metal Industries yang mencapai 19.200 per tahun, yang terdiri 

dari produk Nestable Flange, Multi Plate, Guard Rail, Bridge Deck, Steel Fabrication 

dan Jembatan Baja. Produk-produk baja bergelombang PT. Bakrie Metal Industries 

memiliki mutu standard SNI. Sedangkan untuk proses galvanizing, kemampuan proses 

yang mencapai 12.000 ton per tahun. Pada saat ini produk PT. Bakrie Metal Industries 

telah dipakai di seluruh Indonesia dan Negara-negara lain di Asia dan Australia. 

 Dalam melakukan kegiatan proses produksinya berpotensi untuk 

menimbulkan dampak terhadap aspek kesehatan dan keselamatan kerja yaitu kecelakaan 

kerja. Meskipun tugas dari masing - masing karyawan sangat berbeda satu dengan yang 

lainnya, tetapi saling bergantung, harus bekerja sama, dan juga harus saling mengisi 

demi tercapainya tujuan individu karyawan maupun tujuan kelompok atau organisasi.  

 Di dalam sebuah perusahaan yang besar apalagi di bidang manufaktur, 

kesehatan dan keselamatan kerja harus diutamakan demi menjaga kinerja karyawan tetap 

maju. kesehatan dan keselamatan kerja apabila telah terpenuhi maka akan menyebabkan 

karyawan bekerja dengan segenap kemampuannya, sehingga kinerja dari para karyawan 

meningkat. Di tahun 2013 ini PT. Bakrie metal Industries-Bekasi Fabrication Unit 

berkaitan dengan kesehatan dan keselamatan kerja (K3) yaitu sedang menggencarkan 

dan menggiatkan yang namanya “zero accident” dimana kesehatan dan keselamatan 

kerja (K3) serta lingkungan kerja yang akan mempengaruhi kinerja para pekerjanya ingin 

lebih ditingkatkan terus ke arah yang lebih baik demi untuk menekan angka kecelakaan 

kerja dimana yang selama ini terjadi lima tahun terakhir (2008-2012) agar terciptanya 
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kecelakaan kerja yang mendekati nol atau tidak terjadi sama sekali kecelakaan kerja di 

tahun 2013 ini. 

 Dengan terus-menerus berkembangnya industri manufaktur dan sehubungan 

dengan terus bertambahnya kualitas perusahaan yang berbasis industri manufaktur yang 

menghasilkan struktur baja untuk konstruksi rangka jembatan, terowongan, gedung, 

jalanan dan lainnya yang antara lain bentuknya seperti logam yang bergelombang dengan 

kualitas terbaik, terutama di Indonesia serta selain itu banyaknya persaingan yang ketat 

antara perusahaan yang berbasis manufaktur yang satu dengan yang lainnya, yang 

bersaing baik swasta maupun pemerintah sedangkan SDM yang direkrut dan yang 

dipekerjakan terutama untuk bekerja di lapangan kurangnya pemahaman serta kesadaran 

akan hubungannya dengan kesehatan dan keselamatan kerja bagi para karyawan tersebut 

yang dapat mempengaruhi kinerja karyawan di lapangan. 

 Selain itu ada data-data kecelakaan kerja yang dimiliki Perusahaan Holding 

Bakrie Metal Industries yaitu Bakrie Metal Industries-Bekasi Fabrication Unit ini 

memiliki track record data kecelakaan kerja lima tahun terakhir yang cukup tinggi 

dibandingkan dengan tiga anak perusahaan lainnya yaitu Bakrie Pipe Industries, Bakrie 

Construction, SEAPI. Seperti dapat dilihat tabel dibawah ini merupakan data-data 

kecelakaan kerja dari Bakrie Metal Industries-Bekasi Fabrication Unit. 
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Tabel 1. 2 

Rincian Jumlah Kecelakaan Kerja di Bakrie Metal Industries-Bekasi Fabrication 

Unit (2008 – 2012) 

Tahun 
Minor 

(P3K) 

Moderat 

(Rawat 

Dokter 

<4hari) 

Major 

(LTA) 
Fatal 

Jumlah 

kecelakaan 

Kerja 

Work 

Time 

(hour) 

Lost 

Time 

(hour) 

2012 15 8 4 0 27 1.076.245 6034 

2011 9 5 4 0 18 1.007.407 269 

2010 4 7 5 0 16 1.842.142 336 

2009 11 9 4 1 25 1.040.537 5040 

2008 8 5 2 0 15 558.737 186 

Sumber : Data Manajemen Perusahaan Bakrie Metal Industries-Bekasi Fabrication Unit 

  

 Berdasarkan Tabel 1 dapat dilihat bahwa adanya kasus tingkat kecelakaan 

kerja masih relatif tinggi yang berada di Bakrie Metal Industries-Bekasi Fabrication 

Unit. Selain itu ada fenomena lainnya yaitu berdasarkan hasil pernyataan dari 

narasumber manajer hrd dari Bakrie Metal Industries-Bekasi Fabrication Unit bahwa 

adanya potensi masalah yang akan timbul dikemudian hari di PT. Bakrie Metal 

Industries-Bekasi Fabrication Unit yaitu belum berkembang secara maksimal kesehatan 

dan keselamatan kerja karyawan di perusahaan tersebut ditandai dengan masih 

sedikitnya bahan yang dikaji tentang kesehatan dan keselamatan kerja. 

 Dengan fenomena-fenomena yang terjadi diperusahaan ini yaitu kesehatan 

dan keselamatan kerja serta lingkungan kerja dari para karyawan yang akan berdampak 

terhadap kurang maksimal berkembangnya kinerja karya karyawannya di Perusahaan 

Bakrie Metal Industries-Bekasi Fabrication Unit sehingga berdasarkan latar belakang 

diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut terhadap “Pengaruh 

Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) serta Lingkungan Kerja terhadap Kinerja 

Karyawan PT. Bakrie Metal Industri-Bekasi Fabrication Unit”. 
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1.2 Rumusan Masalah 

 Kesehatan dan keselamatan kerja dan lingkungan kerja merupakan 2 faktor 

penting yang harus selalu diperhatikan dan tingkatkan oleh suatu perusahaan, dengan 

demikian diharapkan dapat meningkatkan Kinerja Karyawan. 

 Pokok permasalahan yang akan dibahas yang telah dirumuskan oleh penulis 

sebagai berikut: 

1. Apakah kesehatan dan keselamatan kerja (K3) berpengaruh terhadap 

kinerja karyawan? 

2. Apakah lingkungan kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan? 

3. Variabel manakah yang paling dominan mempengaruhi kinerja 

karyawan? 

1.3 Pembatasan Masalah  

 Mengingat dalam proses penyusunan skripsi ini penulis memiliki 

keterbatasan waktu, kemampuan pengetahuan dan pemahaman tentang metodologi dan 

analisis statistik, biaya dan keterbatasan data pendukung maka agar penelitian dapat 

dilakukan dengan lebih terfokus maka, penulis membatasi pada : 

1.3.1 Variabel Penelitian 

 Dalam menilai kinerja karyawannya perusahaan dapat dilihat dari berbagai 

hal seperti kompensasi eksternal maupun internal serta berbagai balas jasa yang 

diberikan kepada karyawannya, kedisiplinan, lingkungan kerja, motivasi, kepuasan kerja, 

kesehatan dan keselamatan kerja, stres kerja, keterampilan, jaminan sosial dan hubungan 

kerja antara bawahan dengan atasan dan antar sesama pekerja. Dilihat dari penelitian-

penelitian sebelumnya sebagai berikut: Khairul (2008) yang mebahas konteks “Pengaruh 

pelatihan dan motivasi kerja terhadap kinerja karyawan PT.Perkebunan Nusantara IV 

Pengaruh Kesehatan..., Ayu Larasati Kemalaputri, Ma.-Ibs, 2013



10 

 

(Persero) Medan” ; Hermita (2011) yang membahas konteks “Pengaruh Stress Kerja 

terhadap Kinerja Karyawan Pada PT.Semen Tonasa (Persero) Pangkep” ; Rijuna (2006) 

“Pengaruh Keselamatan & Kesehatan (K3) terhadap Kinerja Karyawan Pada PT. 

Ecogreen Oleochemicals Medan Plant” ; Randhita (2009) yang membahas konteks 

“Pengaruh Gaya Kepemimpinan Terhadap Kinerja Karyawan Dalam Organisasi 

Pemerintahan Kelurahan (Kasus Kelurahan Ciparigi, Kecamatan Bogor Utara, Kota 

Bogor)” ; Herdiandito (2010) yang membahas konteks “Pengaruh Kompensasi Terhadap 

Kinerja Karyawan PT.Slamet Langgeng Purbalingga dengan Motivasi Kerja sebagai 

Variabel Intervening” ; Rahmatullah (2012) yang membahas konteks “Pengaruh 

Kepuasan Kerja dan Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada PT.Bank Mandiri 

(Persero) TBK Makassar” ; Ansori (2007) yang membahas konteks “Pengaruh Pelatihan 

Terhadap Kinerja Karyawan Pada Unit Produksi (Studi Kasus di CV.Kharisma Jaya, 

Cirebon)” ; Yusran (2011) “Pengaruh Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada 

PT.Wesitan Konsultasi Pembangunan Di Makassar” ;  Husni (2011) “Analisis Pengaruh 

Keselamatan & Kesehatan Kerja (K3) serta Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja 

Karyawan PT. Indonesia Asahan Aluminium (INALUM) Kuala Tanjung” ; Nugroho 

(2012) “Pengaruh Proses Rekrutmen dan Seleksi Terhadap Kinerja Karyawan Pada 

PT.Angkasa Pura I (Persero) Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar” ; Vina 

(2008) “Pengaruh Promosi Jabatan Terhadap Kinerja Karyawan Pada Kantor Pelayanan 

Bea dan Cukai A3 Belawan” ; Burlian (2005) “Pengaruh Pengembangan Karir Terhadap 

Kinerja Pegawai Balai Karantina Ikan Polonia Di Medan” ; Yolandari (2011) “Pengaruh 

Budaya Organisasi, Pengembangan Karir dan Self-Efficacy Terhadap Kinerja Karyawan 

PT.PLN (Persero) APJ Purwokerto”. Dari penelitian-penelitian sebelumnya ditemukan 

bahwa masih jarangnya penelitian-penelitian yang membahas pada dua variabel yaitu 
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kesehatan dan keselamatan kerja (K3) dan lingkungan kerja dilihat dari tiga belas 

penelitian sebelumnya hanya dua yang membahas tentang kesehatan dan keselamatan 

kerja (K3) serta lingkungan kerja. Dan dalam penelitian ini berdasarkan hasil obeservasi 

dan wawancara dengan pihak manajemen PT. Bakrie Metal Industries-Bekasi 

Fabrication Unit maka pada dua variabel bebas (variabel independen) yaitu kesehatan & 

keselamatan kerja (K3) (X1) dimana telah dipilih 10 indikator dari 35 indikator yang 

sudah disesuaikan dengan keadaan perusahaan dan atas berdasarkan keputusan 

manajemen dari perusahaan; Lingkungan Kerja (X2) dimana telah dipilih pula indikator-

indikator yang disesuaikan dengan keadaan perusahaan dari pihak manajemen 

perusahaan yaitu yang mempengaruhi satu variabel tetap (variabel dependen) yaitu 

variabel Kinerja Karyawan (Y). 

1.3.2 Objek Penelitian 

 Berdasarkan hasil observasi ditemukan bahwa adanya perkembangan dari PT. 

Bakrie metal Industries-Bekasi Fabrication Unit di tahun 2013 berkaitan dengan 

Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) yaitu PT. Bakrie Metal Industries-Bekasi 

Fabrication Unit sedang menggencarkan yang namanya “zero accident” dimana 

kesehatan dan keselamatan kerja (K3) serta lingkungan kerja yang akan mempengaruhi 

kinerja para pekerjanya lebih ditingkatkan terus demi untuk menekan angka kecelakaan 

kerja yang terjadi selama lima tahun terakhir (2008-2012) agar terciptanya kecelakaan 

kerja yang mendekati nol atau tidak terjadi sama sekali kecelakaan kerja di tahun 2013 

ini. Oleh karena itu, objek penelitian dalam penelitian ini adalah kinerja karyawan pada 

PT. Bakrie Metal Industries-Bekasi Fabrication Unit yang berada di Jalan Raya 

Kaliabang Bungur No. 86, Kelurahan harapan jaya, Kecamatan Bekasi Utara, Bekasi. 
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1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.4.1 Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui & menganalisis pengaruh kesehatan dan keselamatan 

kerja (K3) terhadap kinerja karyawan. 

2. Untuk mengetahui & menganalisis pengaruh lingkungan kerja terhadap 

kinerja  karyawan. 

3. Untuk mengetahui variabel manakah yang paling dominan antara 

kesehatan dan keselamatan kerja (K3) dan lingkungan kerja. 

1.4.2 Manfaat Penelitian 

- Bagi Perusahaan 

Hasil penelitian ini dapat membantu perusahaan dalam memperhatikan kesehatan dan 

keselamatan kerja (K3) serta lingkungan kerja karyawan dan melihat pengaruh kesehatan 

dan keselamatan kerja (K3) serta lingkungan kerja karyawan terhadap kinerja karyawan 

di perusahaan tersebut. 

- Bagi Penulis 

Sebagai alat untuk mempraktekkan teori-teori yang telah diperoleh selama dibangku 

kuliah sehingga penulis dapat menambah pengetahuan secara praktis tentang masalah-

masalah yang dihadapi oleh perusahaan dan juga sebagai salah satu pra syarat kelulusan 

untuk mencapai gelar Sarjana. 

- Bagi Pihak Lain 

Dapat digunakan dalam menambah pengetahuan sebagai bahan perbandingan dan 

pertimbangan dalam memecahkan masalah yang serupa. 
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- Bagi Masyarakat 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pangetahuan bagi para pembaca 

yang ingin mempelajari hubungan kesehatan dan keselamatan kerja (K3) serta 

lingkungan kerja para karyawan dengan kinerja karyawan. 

1.5 Sistematika Penulisan 

 Skripsi ini terdiri dari 5 bab dan masing-masing bab terdiri dari beberapa sub 

bab yang menguraikan isi skripsi ini. Sistematika pembahasan dalam skripsi adalah 

sebagai berikut : 

- Bab I Pendahuluan 

Bab ini akan menguraikan latar belakang permasalahan dimana permasalahan dalam 

penelitian ini berasal dari kesehatan dan keselamatan kerja (K3) serta lingkungan kerja 

para karyawan terhadap kinerja karyawan di perusahaan tersebut. 

- Bab II Tinjauan Pustaka 

Bab ini menguraikan tentang beberapa teori mengenai variabel-variabel yang di teliti 

seperti kesehatan dan keselamatan kerja dan lingkungan kerja serta di uraikan pada 

kerangka pemikiran, hipotesis dan dimensional variabel. 

- Bab III Metodologi Penelitian 

Bab ini menguraikan variabel-variabel penelitian beserta definisi operasionalnya, 

penentuan jumalah sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, serta 

metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini. 

- Bab IV Hasil dan Pembahasan 

Bab ini menguraikan isi pokok dari penelitian yang berisi deksripsi objek penelitian, 

analisis data dari pembahasannya sehingga dapat diketahui hasil analisa yang diteliti 
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mengenai hasil pembuktian hipotesis dampai dengan pengaruh variabel-variabel 

independen terhadap variabel dependen. 

- Bab V Penutup 

Bab ini berisi kesimpulan dan hasil pembahasan penelitian dan saran-saran kepada 

pihak-pihak terkait mengenai dari hasil penelitian yang telah dilakukan.
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Manajemen Sumber Daya Manusia 

 Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) bukanlah suatu yang baru di 

lingkungan organisasi yang terdiri dari orang–orang yang secara sengaja melakukan 

kerjasama untuk mencapai tujuan, secara terus menerus melakukan upaya untuk 

mendapatkan yang terbaik sebagai hasil kerjanya. Upaya–upaya manusia tersebut bukan 

sesuatu yang bersifat statis, tetapi terus berkembang dan berubah seirama dengan 

dinamika perubahan kehidupan manusia. 

 Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan bagian dari ilmu 

manajemen yang berarti suatu usaha untuk mengelola dan mengarahkan sumber daya 

manusia dalam suatu organisasi agar mampu berfikir dan bertindak sebagaimana yang 

diharapkan oleh organisasi sebagaimana diketahui saat ini kita telah masuk pada tingkat 

persaingan global, dan untuk memenangkannya suatu perusahaan dituntut untuk selalu 

menyediakan pelayanan yang superior bagi konsumennya, mengembangkan kapabilitas 

baru dan komitmen pada kualitas, mengembangkan kreativitas, inovasi, inisiatf dan 

mengembangkan SDM secara lebih efektif. 

 Salah satu kunci meningkatkan efisiensi adalah meningkatkan 

profesionalisme, hal inilah yang menjadi tantangan semua organisasi saat ini dan 

kedepan. Hanya dengan SDM profesional, suatu organisasi mampu lebih efisien, adaptif, 

kompetitif dan transformatif terhadap berbagai perubahan dan dinamika global. Semula 

SDM merupakan terjemahan dari human resources, namun ada pula para ahli lainnya 

yang menamakan sumber daya manusia dengan manpower (tenaga kerja). Sumber daya 
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manusia merupakan satu-satunya sumber daya yang memiliki akal perasaan, keinginan, 

keterampilan, pengetahuan, dorongan, daya, dan karya (rasio, rasa, dan karsa). 

Betapapun majunya teknologi, perkembangan informasi, tersedianya modal dan 

memadainya bahan, jika tanpa SDM sulit bagi organisasi itu untuk mencapai tujuannya. 

 Werther & Davis (1996) dalam Edy Sutrisno (2013) menyatakan bahwa 

sumber daya manusia adalah pegawai yang siap, mampu dan siaga dalam mencapai 

tujuan-tujuan organisasi. Sedangkan menurut Ndraha (1999) dalam Edy Sutrisno (2012) 

sumber daya manusia yang berkualitas tinggi adalah sumber daya manusia yang mampu 

menciptakan bukan saja nilai komparatif tetapi juga nilai kompetitif-generatif-inovatif 

dengan menggunakan energi tertinggi seperti: intelligence, creativity, dan imagination; 

tidak lagi semata-mata menggunakan energi kasar, seperti bahan metah, lahan air, tenaga 

otot, dan sebagainya. 

 Menurut Dessler (2013) Manajemen Sumber Daya Manusia adalah kebijakan 

dan praktik menentukan aspek „manusia‟ atau sumber daya manusia dalam posisi 

manajemen, termasuk merekrut, menyaring, melatih, memberi penghargaan, dan 

penilaian. Sedangkan menurut Mondy (2008) manajemen sumber daya manusia dapat 

diartikan pemanfaatan sejumlah individu untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi. 

 Manajemen sumber daya manusia adalah pendayagunaan, pengembangan, 

penilaian, pemberi balas jasa dan pengelolaan individu anggota organisasi atau kelompok 

pekerja Simamora (1997) dalam Edy Sutrisno (2013). Sedangkan menurut Schuler, et al 

(1992) dalam Husni (2011) mengartikan bahwa manajemen sumber daya manusia adalah 

pengakuan tentang pentingnya tenaga kerja organisasi sebagai sumber daya manusia 

yang sangat penting dalam memberi kontribusi bagi tujuan-tujuan organisasi dan 
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menggunakan beberapa fungsi dan kegiatan untuk memastikan bahwa SDM tersebut 

digunakan secara efektif dan adil bagi kepentingan individu, organisasi, dan masyarakat. 

 Hadari Nawawi (2000) dalam Yani (2012) mengemukakan bahwa 

Manajemen Sumber Daya Manusia sebagai salah satu unsur dalam organisasi dapat 

diartikan sebagai manusia yang bekerja dalam suatu organisasi. SDM dapat disebut juga 

sebagai personil, tenaga kerja, pekerja, karyawan, potensi manusiawi sebagai penggerak 

organisasi dalam mewujudkan eksistensinya atau potensi yang merupakan aset dan 

berfungsi sebagai modal non material dalam organisasi bisnis, yang dapat diwujudkan 

menjadi potensi nyata secara fisik dan non fisik dalam mewujudkan eksistensi 

organisasi. Selain itu Rivai (2011) mengartikan bahwa manajemen sumber daya manusia 

merupakan sebagai salah satu bidang dari manajemen umum yang meliputi segi-segi 

perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian. 

 Sedangkan manajemen sumber daya manusia merupakan suatu perencanaan, 

pengorganisasian, pengkoordinasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengadaan, 

pengembangan, dan balas jasa, pengintegrasian, pemeliharaan, dan pemisahan tenaga 

kerja dalam rangka mencapai tujuan organisasi (Mangkunegara, 2002). 

 Sedangkan menurut Flippo (1996) dalam Yani (2012) manajemen sumber 

daya manusia dapat juga diartikan sebagai kegiatan perencanaan, pengorganisasian, 

pengarahan, dan pengendalian atas pengadaan tenaga kerja, pengembangan, kompensasi, 

integrasi pemeliharaan dan pemutusan hubungan kerja dengan sumber daya manusia 

untuk mencapai sasaran perorangan, organisasi dan masyarakat. 

 Fokus manajemen sumber daya manusia terletak pada upaya mengelola 

Sumber Daya Manusia di dalam dinamika interaksi antara organisasi-pekerja yang sering 

kali memiliki kepentingan yang berbeda. 
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 Pengelolaan sumber daya manusia berbeda dengan pengelolaan sumber daya 

perusahaan lainnya seperti modal dan peralatan yang dimiliki oleh perusahaan, karena 

sumber daya manusia terdiri dari manusia dan individu-individu yang memiliki karakter 

ataupun sifat yang berbeda antara satu dan lainnya. Sumber daya manusia yang dikelola 

dengan baik akan memberikan kontribusi yang positif bagi perusahaan, bahkan dapat 

dijadikan sebagai salah satu keunggulan bersaing yang dimiliki perusahaan. 

 Individu yang berada dan bekerja dalam suatu organisasi atau perusahaan 

merupakan asset yang sangat penting bagi perusahaan. Individu harus dikelola secara 

baik sehingga dapat memberikan kinerja yang baik dan pada akhirnya dapat membantu 

perusahaan merealisasikan tujuan yang telah ditetapkan. 

 Selain memberikan perhatian pada tujuan perusahaan itu sendiri, perusahaan 

juga harus memberikan perhatian pada tujuan individu-individu yang berada dalam 

perusahaan. Keselarasan tujuan (goal congruence) antara perusahaan dan individu yang 

berada di dalamnya merupakan sesuatu yang sangat penting, karena dengan adanya 

keselarasan tujuan akan membawa keuntungan bagi kedua belah pihak. Pada pihak 

individu, mereka akan termotivasi untuk mewujudkan tujuan perusahaan, karena dengan 

mewujudkan tujuan perusahaan maka secara otomatis tujuan mereka juga terwujud. 

Perusahaan juga akan memetik keuntungan dengan adanya keselarasan tujuan ini, karena 

akan memperlancar perusahaan untuk mencapai tujuannya. 

 Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa manajemen SDM merupakan 

ilmu dan seni dalam rangka mendayagunakan, mengembangkan, dan mengelola individu 

atau tenaga kerja sesuai dengan bakat dan kemampuannya sehingga dapat berperan 

secara efektif dan efisien membantu perusahaan atau organisasi dalam merealisasikan 

tujuannya. 
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2.1.2 Fungsi Manajemen Sumber Daya Manusia 

 Menurut Umar (2005) dalam tugasnya manajemen sumber daya manusia 

dapat dikelompokkan atas tiga fungsi, yaitu: 

1. Fungsi manajerial: perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian 

2. Fungsi operasional: pengadaan, pengembangan, kompensasi, pengintegrasian, 

pemeliharaan, dan pemutusan hubungan kerja. 

3. Fungsi ketiga adalah kedudukan manajemen sumber daya manusia dalam pencapaian 

tujuan organisasi perusahaan secara terpadu. 

 Tiga (3) aspek utama dari manajemen SDM yaitu sebagai berikut (Ardana, 

2012): 

1. Fungsi manajerial sumber daya manusia adalah fungsi yang mempunyai wewenang 

kepemimpinan terhadap SDM lain. Di dalam fungsi manajerial ada perencanaan 

(planning), pengorganisasian (organizing), penggerakan (actuating), pengawasan 

(controlling). 

2. Fungsi Operasional manajemen sumber daya manusia 

Di dalamnya meliputi pengadaan, pengembangan, pemberian kompensasi, 

pengintegrasian, pemeliharaan, dan pemutusan hubungan kerja. 

3. Peranan manajemen sumber daya manusia dalam pencapaian tujuan perusahaan 

Aspek penting ketiga dari manajemen sumber daya manusia adalah peranannya dalam 

mencapai tujuan perusahaan secara terpadu dalam arti melihat kepentingan individu 

karyawan, kepentingan perusahaan dan kepentingan masyarakat luas menuju tercapainya 

afektivitas dan efisien perusahaan. 
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2.1.3 Tujuan Manajemen Sumber Daya Manusia 

 Dalam mencapai tujuan manajemen sumber daya manusia harus 

dikembangkan dan dipelihara agar semua fungsi organisasi dapat berjalan seimbang. 

Kegiatan sumber daya manusia merupakan bagian proses manajemen sumber daya 

manusia yang paling sentral dan merupakan suatu rangkaian dalam mencapai tujuan 

organisasi. Kegiatan tersebut akan berjalan lancar apabila memanfaatkan fungsi-fungsi 

manajemen sumber daya manusia. 

 Menurut Sunyoto (2012) Fungsi manajemen sumber daya manusia yang 

dimaksud adalah sebagai berikut: 

1. Perencanaan 

Perencanaan adalah kegiatan memperkirakan tentang keadaan tenaga kerja agar sesuai 

dengan kebutuhan organisasi secara efektif dan efisien dalam membantu terwujudnya 

tujuan. 

2. Pengorganisasian 

Pengorganisasian adalah kegiatan untuk mengatur pegawai dengan menetapkan 

pembagian kerja, hubungan kerja, delegasi wewenang, integrasi, dan koordinasi dalam 

bentuk bagan organisasi. 

3. Pengarahan dan pengadaan 

Pengarahan adalah kegiatan memberi petunjuk kepada pegawai agar mau bekerja sama 

dan bekerja efektif serta efisien dalam membantu tercapainya tujuan organisasi. 

4. Pengendalian 

Pengendalian merupakan kegiatan mengendalikan pegawai agar mentaati peraturan 

organisasi dan bekerja sesuai dengan rencana. 
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5. Pengembangan 

Pengembangan merupakan proses peningkatan keterampilan teknis, teoritis, konseptual 

dan moral pegawai melalui pendidikan dan pelatihan. 

6. Kompensasi 

Kompensasi merupakan pemberian balas jasa langsung berupa uang atau barang kepada 

pegawai sebagai imbalan jasa yang diberikan kepada organisasi. 

7. Pengintegrasian 

Pengintegrasian merupakan kegiatan untuk mempersatukan kepentingan organisasi dan 

kebutuhan pegawai agar tercipta kerja sama yang serasi dan saling menguntungkan. 

8. Pemeliharaan 

Pemeliharaan merupakan kegiatan pemeliharaan atau meningkatkan kondisi fisik, 

mental, dan loyalitas agar mereka tetap mau bekerja sama sampai pensiun. 

9. Kedisiplinan 

Kedisiplinan merupakan salah satu fungsi manajemen sumber daya manusia yang 

penting dan merupakan kunci terwujudnya tujuan organisasi. 

10. Pemberhentian 

Pemberhentian merupaka putusnya hubungan kerja seorang pegawai dari suatu 

organisasi. 

 Menurut Barry Cushway (1994) dalam Ardana (2012) tujuan manajemen 

sumber daya manusia adalah sebagai berikut: 

1. Memberikan saran kepada manajemen tentang kebijakan SDM guna memastikan 

organisasi memiliki tenaga kerja yang bermotivasi tinggi dan berkinerja tinggi serta 

dilengkapi dengan sarana untuk menghadapi perubahan. 
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2. Memelihara dan melaksanakan kebijakan dan prosedur SDM untuk mencapai tujuan 

organisasi. 

3. Mengatasi krisis dan situasi sulit dalam hubungan antarpegawai agar tidak adanya 

gangguan dalam mencapai tujuan organisasi. 

4. Menyediakan sarana komunikasi antar karyawan dengan manajemen organisasi. 

5. Membantu perkembangan arah dan strategi organisasi secara keseluruhan, dengan 

memperhatikan segi-segi SDM. 

6. Menyediakan bantuan dan menciptakan kondisi yang dapat membantu manajer lini 

dalam mencapai tujuan. 

2.2 Kesehatan Kerja 

 Menurut Sedarmayanti (2011) di samping perlu dilakukan upaya untuk 

mencegah karyawan mengalami kecelakaan, perusahaan perlu pula memelihara 

kesehatan karyawan. Kesehatan ini menyangkut kesehatan fisik maupun kesehatan 

mental. Kesehatan karyawan yang rendah akan mengakibatkan kecenderungan tingkat 

kehadiran yang tinggi dan produktivitas yang rendah. 

 Kesehatan kerja adalah bagian dari ilmu kesehatan yang bertujuan agar 

tenaga kerja memperoleh keadaan kesehatan yang sempurna baik fisik, mental maupun 

sosial (Husni, 2005). Selain itu, kesehatan kerja menunjuk pada kondisi fisik, mental dan 

stabilitas emosi. secara umum dengan tujuan memelihara kesejahteraan individu secara 

menyeluruh (Malthis dan Jackson, 2008).  

 Sedangkan menurut Mangkunegara (2002) pengertian kesehatan kerja adalah 

kondisi bebas dari gangguan fisik, mental, emosi atau rasa sakit yang disebakan 

lingkungan kerja dan menunjukkan pada kondisi yang bebas dari gangguan fisik, mental, 

emosi atau rasa sakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja. Resiko kesehatan 

Pengaruh Kesehatan..., Ayu Larasati Kemalaputri, Ma.-Ibs, 2013



23 

 

merupakan faktor-faktor dalam lingkungan kerja yang bekerja melebihi periode waktu 

yang ditentukan, lingkungan yang dapat membuat stress emosi atau gangguan fisik. 

 Kesehatan kerja menurut Darmanto (1999) dalam Husni (2011) merupakan 

spesialisasi ilmu kesehatan/kedokteran beserta prateknya yang bertujuan agar 

pekerja/masyarakat pekerja memperoleh derajat kesehatan setinggi-tingginya baik fisik, 

mental maupun social dengan usaha preventif atau kuratif terhadap penyakit/gangguan 

kesehatan yang diakibatkan oleh faktor pekerjaan dan lingkungan kerja serta terhadap 

penyakit umum. 

 Kesehatan kerja menurut Malthis dan Jackson (2008) menjelaskan bahwa 

kesehatan merupakan kondisi umum dari kesejahteraan fisik, mental dan emosional 

karyawan, yang berkaitan dengan pekerjaannya, yang dapat mempengaruhi operasi 

perusahaan dan produtifitas individual karyawan. Kesehatan dalam ruang lingkup 

keselamatan dan kesehatan kerja tidak hanya diartikan sebagai suatu keadaan bebas dari 

penyakit. Menurut Undang-undang Pokok Kesehatan RI No. 9 Tahun 1960, Bab I Pasal 

2, keadaan sehat diartikan sebagai kesempurnaan yang meliputi keadaan jasmani, rohani 

dan kemasyarakatan, dan bukan hanya keadaan yang bebas dari penyakit, cacat dan 

kelemahan-kelemahan lainnya. 

 Husni (2005) menyatakan bahwa, tujuan kesehatan kerja adalah : 

a. Meningkatkan dan memelihara derajat kesehatan tenaga kerja yang setinggi-tingginya 

baik fisik, mental, maupun sosial. 

b. Mencegah dan melindungi tenaga kerja dari gangguan kesehatan yang disebabkan 

oleh kondisi lingkungan kerja. 

c. Menyesuaikan tenaga kerja dengan pekerjaan atau pekerjaan dengan tenaga kerja 

d. Meningkatkan kinerja. 
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2.3 Keselamatan Kerja 

 Pengertian keselamatan kerja menurut Suma‟ur (1996) dalam Yani (2012) 

adalah keselamatan kerja yang bertalian dengan mesin, pesawat, alat kerja, bahan dan 

proses pengolahan, landasan tempat kerja dan lingkungannya serta cara–cara melakukan 

pekerjaan. Sutrisno (2013) menyatakan keselamatan kerja adalah keselamatan yang 

berkaitan dengan alat kerja, bahan dan proses pengolahannya, tempat kerja, dan 

lingkungannya, serta cara-cara karyawan dalam melakukan pekerjaannya. Keselamatan 

kerja menurut Malthis dan Jackson (2008) adalah kondisi setiap pekerja baik laki-laki 

maupun perempuan berada pada kondisi kerja yang aman, baik keamanan yang bertalian 

dengan mesin, alat kerja, bahan dan proses pengolahannya, landasan tempat kerja dan 

lingkungannya serta cara-cara melakukan pekerjaannya. 

 Mangkunegara (2002) keselamatan kerja didefinisikan sebagai berikut 

Keselamatan Kerja menunjukkan kondisi yang aman atau selamat dari penderitaan, 

kerusakan atau kerugian di tempat kerja berupa penggunaan mesin, peralatan, bahan-

bahan dan proses pengolahan, lantai tempat bekerja, serta metode kerja. Menurut Ramli 

(2010) Keselamatan Kerja dalam suatu tempat kerja mencakup berbagai aspek yang 

berkaitan dengan kondisi dan keselamatan sarana produksi, manusia, dan cara kerja. 

Husni (2005) menyatakan bahwa keselamatan kerja bertalian dengan kecelakaan kerja 

yaitu kecelakaan yang terjadi di tempat kerja atau dikenal dengan istilah kecelakaan 

industri. 

 Perlindungan tenaga kerja meliputi beberapa aspek dan salah satunya yaitu 

perlindungan keselamatan, perlindungan tersebut bermaksud agar tenaga kerja secara 

aman melakukan kerjaannya sehari-hari untuk meningkatkan produksi dan produktivitas. 
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Tenaga kerja harus memperoleh perlindungan dari berbagai soal disekitarnya dan pada 

dirinya yang dapat menimpa atau mengganggu dirinya serta pelaksanaan pekerjaannya. 

 Keselamatan kerja dalam suatu tempat kerja mencakup berbagai aspek yang 

berkaitan dengan kondisi dan keselamatan sarana produksi, manusia dan cara kerja. 

Menurut dasar hukum peraturan perundang–undangan yang diatur dalam Undang–

Undang tentang keselamatan kerja No.1 Tahun 1970 dalam Komang Ardana (2012) 

meliputi seluruh aspek pekerjaan yang berbahaya, dari segala tempat kerja, baik di darat, 

di dalam tanah, di permukaan air, di dalam air, maupun di udara yang berada di wilayah 

kekuasaan hukum Republik Indonesia. 

 Dari uraian diatas dapat diketahui bahwa keselamatan kerja adalah keadaan 

dimana tenaga kerja merasa aman dan nyaman, dengan perlakuan yang didapat dari 

lingkungan dan berpengaruh pada kualitas kerja, apakah dia nyaman dengan peralatan 

keselamatan kerja, peralatan yang dipergunakan, tata letak ruang kerja dan beban kerja 

yang didapat bekerja.  

 Perusahaan perlu menjaga keselamatan kerja terhadap karyawannya karena 

tujuan keselamatan kerja menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 dalam Ardana 

(2012) diantaranya sebagai berikut : 

a. Tujuan Umum 

1. Melindungi tenaga kerja di tempat kerja agar selalu terjamin kesehatan dan 

keselamatannya sehingga dapat diwujudkan peningkatan produksi dan produktivitas 

kerja. 

2. Melindungi setiap orang lain yang berada di tempat kerja yang selalu dalam keadaan 

selamat dan sehat. 

3. Melindungi bahan dan peralatan produksi agar dapat dicapai secara aman dan efisien. 
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b. Tujuan Khusus 

1. Mencegah dan atau mengurangi kecelakaan kerja kebakaran, peledakan dan penyakit 

akibat kerja. 

2. Mengamankan mesin, instalasi, pesawat, alat, bahan dan hasil produksi. 

3. Menciptakan lingkungan kerja dan tempat kerja yang aman, nyaman, sehat dan 

penyesuaian antara pekerjaan dengan manusia atau antara manusia dengan pekerjaan. 

 Adapun faktor-faktor keselamatan kerja yang dikemukakan Moenir (1983) 

dalam Husni (2011) yaitu : 

a. Lingkungan Kerja Secara Fisik 

Secara fisik, upaya-upaya yang perlu dilakukan perusahaan untuk meningkatkan 

keselamatan kerja adalah : 

1) Penempatan benda atau barang sedemikian rupa sehingga tidak membahayakan 

atau mencelekakan orang-orang yang berada ditempat kerja atau sekitarnya. 

Penempatan dapat pula dilakukan dengan diberi tanda-tanda, batas-batas, dan 

peringatan yang cukup. 

2) Perlindungan pada pegawai atau pekerja yang melayani alat-alat kerja yang dapat 

menyebabkan kecelakaan, dengan cara memberikan perlindungan yang sesuai dan 

baik. Perlengkapan perlindungan misalnya masker, kacamatan/topeng las, sarung 

tangan, helm pengaman, sepatu, pakaian anti api/anti radiasi, penutup telinga, 

pelindung dada, pakaian anti peluru, dan sebagainya. 

3) Penyediaan perlengkapan yang mampu untuk digunakan sebagai alat pencegahan, 

pertolongan, dan perlindungan. Perlengkapan pencegahan misalnya alat pencegahan 

kebakaran, pintu darurat, kursi pelontar bagi penerbangan pesawat tempur, 

pertolongan apabila terjadi kecelakaan seperti alat PPPK (Pertolongan Pertama Pada 
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Kecelakaan), perahu penolong di setiap kapal besar, tabung oksigen, ambulance, dan 

sebagainya. 

b. Lingkungan Sosial Psikologis 

Sedangkan jaminan kecelakaan kerja secara psikologis dapat dilihat pada aturan 

organisasi sepanjang mengenai berbagai jaminan organisasi atau pegawai atau pekerja 

yang meliputi: 

1) Perlakuan yang adil terhadap semua pegawai/pekerja tanpa membedakan agama, 

suku kewarganegaraan, turunan dan lingkungan sosial. Aturan mengenai ketertiban 

organisasi dan atau pekerjaan hendaknya diperlakukan secara merata kepada semua 

pegawai tanpa kecuali. Aturan mengenai ketertiban organisasi dan atau pekerjaannya. 

Hendaknya diperlakukan secara merata kepada semua pegawai tanpa kecuali. 

2)  Perawatan dan pemeliharaan asuransi terhadap pegawai yang melakukan pekerjaan 

berbahaya dan berisiko, yang kemungkinan terjadi kecelakaan kerja yang sangat 

besar. Asuransi tersebut meliputi jenis dan tingkat penderitaan yang dialami pada 

kecelakaan. Adanya asuransi jelas menimbulkan ketenangan pegawai dalam bekerja. 

3)  Masa depan pegawai terutama dalam keadaan tidak mampu lagi melakukan 

pekerjaan akibat kecelakaan, baik fisik maupun mental. Bentuk jaminan masa depan 

ini dapat diwujudkan seperti tunjangan pensiun dan jenis tunjangan lainnya. Sehingga 

diharapkan dapat menjadi modal usaha untuk mencukupi kehidupan sehari-harinya. 

4)  Kepastian kedudukan dalam pekerjaan, hal ini merupakan salah satu jaminan 

bahwa orang-orang dalam organisasi itu dilindungi hak dan kedudukannya oleh 

peraturan. Faktor pegawai dijamin secara seimbang dengan kewajibannya. 
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2.4 Indikator Kesehatan dan Keselamatan Kerja 

 Dalam rangka untuk menilai persepsi petugas keselamatan tentang kesehatan 

kerja, kuisioner dirancang untuk menutupi aspek-aspek penting dari praktek yang 

diadopsi dalam industry India. Secara total ada 34 item praktek-praktek keselamatan 

yang sudah disertakan dari berbagai bidang Occupational Health and Safety 

Administration melalui tinjauan literature. 34 indikator yang diambil dari berbagai studi 

sebelumnya dan sesuai dimodifikasi sesuai penelitian McAfee dan Winn, 1989 ; Zohar, 

1980 ; Glennon, 1982 ; Glendon et al, 1994, O‟Toole, 2002 ; Ostron et al, 1993 ; Cooper 

et al, 1994 ; Coyle et al, 1995 ; Donald dan Canter, 1994 ; Guldenmund, 2000 ; Lee, 

1998 ; Hoffmann dan Stetzer, 1996 ; Silva et al, 2004 ; Hyoung et al, 2009 ; Muniz et al, 

2009). 

 34 indikator tersebut sebagai berikut : 

1.Perusahaan berkomitmen untuk kesejahteraan pekerja melalui kebijakan kesehatan dan 

keselamatan dan juga bersama dengan kebijakan sumber daya manusia lainnya. 

2.Sebuah pernyataan tertulis yang mencerminkan kepedulian manajemen terhadap 

keselamatan, prinsip-prinsip tindakan, dan tujuan untuk mencapai tersedia bagi semua 

pekerja. 

3.Sebuah format pada fungsi komitmen, partisipasi, dan tanggung jawab yang didirikan 

pada semua aspek keselamatan dan tersedia untuk semua anggota organisasi. 

4.Kebijakan keselamatan mempromosikan komitmen untuk perbaikan terus-menerus dan 

upaya untuk meningkatkan tujuan yang telah dicapai. 

5.Perusahaan menawarkan insentif kepada para pekerjanya untuk dimasukkan ke dalam 

praktek prinsip dan prosedur tindakan (misalnya penggunaan yang benar dari peralatan 

pelindung). 
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6.Pertemuan berkala antara manajer dan pekerja diadakan untuk mengambil keputusan 

yang mempengaruhi organisasi kerja. 

7.Adanya tim yang terdiri dari para pekerja dari berbagai bagian organisasi yang sering 

digunakan untuk menyelesaikan masalah khususnya yang berkaitan dengan kondisi 

kerja. 

8.Pekerja yang cukup terlatih saat memasuki perusahaan dalam menjalankan pekerjaan 

atau menggunakan teknik baru dalam bekerja diperusahaan. 

9.Tindak lanjut dari kebutuhan pelatihan dan pemberitahuan tentang pelatihan 

sebelumnya diberikan secara teratur. 

10.Tindakan pelatihan dilakukan secara kontinyu dan berkala serta terintegrasi dalam 

mendirikan rencana pelatihan resmi. 

11.Pelatihan khusus yang direncanakan dengan mempertimbangkan karakteristik tertentu 

sesuai dengan posisi pekerjaan masing-masing. 

12.Rencana pelatihan diputuskan secara bersama-sama dengan para pekerja atau para 

wakil dari mereka. 

13.Tindakan pelatihan kesehatan dan keselamatan kerja dilakukan pada hari kerja. 

14.Perusahaan membantu para pekerja untuk pelatihan kesehatan dan keselamatan kerja 

di rumah. 

15.Adanya instruksi manual atau prosedur kerja yang diuraikan untuk membantu dalam 

tindakan pencegahan kecelakaan kerja. 

16.Aturan dan prinsip secara efektif dikomunikasikan dalam pertemuan, kampanye dan 

presentasi lisan. 
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17.Ketika pekerja mau memulai dalam posisi pekerjaan barunya maka pekerja diberikan 

informasi tertulis tentang prosedur dan cara yang benar dalam melakukan tugas-

tugasnya. 

18.Pekerja diberitahu tentang resiko yang terkait dengan pekerjaan mereka dan 

bagaimana mencegah kecelakaan melalui edaran tertulis dan pertemuan-pertemuan. 

19.Perusahaan memiliki sistem tersendiri untuk mengidentifikasi risiko di semua posisi 

pekerjaan. 

20.Adanya sistem di tempat kerja untuk megevaluasi risiko yang terdeteksi di semua 

posisi pekerjaan. 

21.Rencana pencegahan kecelakaan kerja dirumuskan berdasarkan informasi yang 

diberikan oleh orang mengevaluasi risiko di semua posisi pekerjaan. 

22.Perusahaan menentukan orang-orang yang bertanggung jawab untuk melaksanakan 

tindakan pencegahan kecelakaan kerja. 

23.Adanya prosedur kerja yang diuraikan dan disesuaikan berdasarkan evaluasi resiko 

yang terkait. 

24.Rencana pencegahan kecelakaan kerja beredar di kalangan semua pekerja. 

25.Rencana pencegahan kecelakaan kerja ditinjau secara berkala dan diperbaharui ketika 

pekerjaan dimodifikasi atau dirubah. 

26.Perusahaan telah menguraikan rencana darurat untuk risiko yang serius. 

27.Semua pekerja diberitahu tentang rencana darurat. 

28.Pemeriksaan berkala dilakukan pada pelaksanaan rencana pencegahan dan tingkat 

kepatuhan terhadap peraturan. 

29.Pra Rencana ditentukan dan langkah-langkahnya sering dibandingkan dengan 

mengindentifikasi kesenjangannya. 
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30.Prosedur untuk memeriksa pencapaian tujuan dialokasikan kepada manajer. 

31.Inspeksi sistematis yang dilakukan secara periodik untuk memastikan fungsi efektif 

dari seluruh sistem. 

32.Kecelakaan kerja dan insiden dilaporkan, diselidiki, dianalisis dan dicatat. 

33.Tingkat kecelakaan kerja perusahaan secara teratur dibandingkan dengan organisasi 

lain dari sektor yang sama menggunakan proses produksi yang sama. 

34.Teknik perusahaan dan praktek manajemen secara teratur dibandingkan dengan 

organisasi lain dari semua sektor untuk mendapatkan ide-ide baru tentang pengelolaan 

masalah serupa. 

Dari 35 indikator kesehatan dan keselamatan kerja diatas, ada 10 indikator yang 

kesehatan dan keselamatan kerja yang ada di PT. Bakrie Metal Industries-Bekasi 

Fabrication Unit dipilih berdasarkan hasil wawancara langsung dengan manajer K3 di 

Perusahaan ini. 

10 indikator tersebut adalah : 

1. Adanya pertemuan berkala antara manajer dengan pekerjanya untuk mengambil 

keputusan yang berhubungan dengan pekerjaan. 

2. Adanya komitmen perusahaan untuk kesejahteraan pekerjanya melalui kebijakan 

kesehatan dan keselamatan kerja. 

3. Adanya pelatihan khusus yang diadakan oleh perusahaan dengan mempertimbangkan 

karakteristik setiap posisi pekerjaan. 

4. Perusahaan melaksanakan pelatihan kesehatan dan keselamatan kerja untuk para 

karyawannya pada hari kerja. 

5. Adanya intruksi manual atau prosedur kerja yang diuraikan perusahaan kepada para 

pekerjanya untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja. 
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6. Perusahaan telah menguraikan rencana darurat untuk risiko-risiko serius. 

7. Pekerja diberitahu tentang risiko yang terkait dengan pekerjaan mereka. 

8. Perusahaan memiliki sistem untuk mengidentifikasi risiko di semua posisi pekerjaan. 

9. Inspeksi sistematis yang dilakukan secara periodik untuk memastikan fungsi efektif 

dari seluruh sistem. 

10. Kecelakaan kerja dilaporkan dan dicatat. 

2.5 Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) 

 Menurut Malthis dan Jackson (2008) keselamatan dan kesehatan kerja adalah 

tindakan yang menjamin terciptanya kondisi kerja yang aman, terhindar dari gangguan 

fisik dan mental melalui pembinaan dan pelatihan, pengarahan dan control terhadap 

pelaksanaan tugas dari para karyawan dan pemberi bantuan sesuai dengan aturan yang 

berlaku baik lembaga pemerintah maupun perusahaan tempat bekerja. Menurut Rivai 

(2011) kesehatan dan keselamatan kerja menunjuk kepada kondisi-kondisi fisiologis-

fisikal dan psikologis tenaga kerja yang diakibatkan oleh lingkungan kerja yang 

disediakan oleh perusahaan. Jika sebuah perusahaan melaksanakan tindakan-tindakan 

kesehatan dan keselamatan yang efektif, maka lebih sedikit pekerja yang menderita 

cedera atau penyakit jangka pendek maupun jangka panjang sebagai akibat dari 

pekerjaan mereka di perusahaan tersebut. Yusra (2008) kesehatan dan keselamatan kerja 

(K3) adalah suatu sistem program yang dibuat bagi pekerja maupun pengusaha sebagai 

upaya pencegahan (preventif) timbulnya kecelakaan kerja dan penyakit akibat hubungan 

kerja dalam lingkungan kerja dengan cara mengenai hal-hal yang berpotensi 

menimbulkan kecelakaan kerja dan penyakit akibat hubungan kerja dan tindakan 

antisipatif bila terjadi hal yang demikian. 
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 Menurut Ramli (2010) keselamatan dan kesehatan kerja yaitu kondisi atau 

factor yang mempengaruhi atau dapat mempengaruhi kesehatan dan keselamatan 

karyawan atau karyawan lain (termasuk karyawan sementara dan kontraktor), 

pengunjung, atau setiap orang ditempat kerja. Menurut Sedarmayanti (2011) kesehatan 

dan keselamatan kerja adalah pengawasan terhadap orang, mesin, material, dan metode 

yang mencakup lingkungan kerja agar karyawan tidak mengalami cedera. Sedangkan 

menurut Mangkunegara (2002) keselamatan dan kesehatan kerja adalah suatu pemikiran 

dan upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan baik jasmaniah maupun 

rohaniah tenaga kerja pada khususnya manusia pada umumnya, hasil karya dan budaya 

untuk menuju masyarakat adil dan makmur. 

 Definisi K3 menurut OHSAS 18001:2007 dalam term and definisi yaitu 

kondisi-kondisi dan faktor-faktor yang berdampak pada keselamatan dan kesehatan 

karyawan atau pekerja lain (termasuk pekerja kontraktor atau ditempat lainnya). 

 Menurut Rijuna Dewi (2006) program keselamatan dan kesehatan kerja (K3) 

adalah suatu sistem yang dirancang untuk menjamin keselamatan pada semua karyawan 

di tempat kerja agar tidak menderita luka maupun menyebabkan penyakit di tempat kerja 

dengan mematuhi atau taat pada hukum dan aturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja 

yang tercermin pada perubahan sikap menuju keselamatan di tempat kerja. 

 Dessler (2013) mengatakan bahwa program Keselamatan dan Kesehatan 

Kerja diselenggarakan karena tiga alasan pokok, yaitu: 

1. Moral. Para pengusaha menyelenggarakan upaya pencegahan kecelakaan dan penyakit 

kerja pertama kali semata-mata atas dasar kemanusiaan. Mereka melakukan hal itu untuk 

memperingan penderitaan karyawan dan keluarganya yang mengalami kecelakaan dan 

penyakit akibat kerja. 
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2. Hukum. Dewasa ini terdapat berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur 

ikhwal keselamatan dan kesehatan kerja dan hukuman terhadap pihak-pihak yang 

melanggar ditetapkan cukup berat. Berdasarkan perundang-undangan itu, perusahaan 

dapat dikenakan denda dan para supervisor dapat ditahan apabila ternyata bertanggung 

jawab atas kecelakaan dan penyakit fatal. 

3. Ekonomi. Adanya alasan ekonomi karena biaya yang dipikul perusahaan dapat jadi 

cukup tinggi sekalipun kecelakaan dan penyakit yang terjadi kecil saja. Asuransi 

kompensasi karyawan ditunjukan untuk memberi ganti rugi kepada pegawai yang 

mengalami kecelakaan danpenyakit akibat kerja. 

 Schuler dan Jackson (1999) dalam Husni (2011) mengatakan, apabila 

perusahaan dapat melaksanakan program Keselamatan dan Kesehatan Kerja dengan 

baik, maka perusahaan akan dapat memperoleh manfaat sebagai berikut: 

1. meningkatkan produktivitas karena menurunnya jumlah hari kerja yang hilang. 

2. meningkatkan efisiensi dan kualitas pekerja yang lebih komitmen. 

3. menurunnya biaya-biaya kesehatan dan asuransi. 

4. tingkat kompensasi pekerja dan pembayaran langsung yang lebih rendah. 

5. fleksibilitas dan adaptabilitas yang lebih besar sebagai akibat dari partisipasi dan rasa 

kepemilikan 

6. rasio seleksi tenaga kerja yang lebih baik karena meningkatkan citra perusahaan 

7. perusahaan dapat meningkatkan keuntungannya secara substansial. 

 Menurut Rivai (2011) ada kerangka kerja hokum bagi kesehatan dan 

keselamatan kerja dapat dibagi menjadi empat kategori yaitu sebagai berikut: 

1. Occupational Health and Safety Administration (OHSAS) mengharuskan pemeriksaan 

kesehatan dan keselamatan kerja tanpa memandang ukuran perusahaan, pelaporan oleh 
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perusahaan, dan penyelidikan terhadap kecelakaan kerja. OHSAS bertanggung jawab 

untuk menetapkan dan pemberlakuan standar kesehatan dan keselamatan kerja, serta 

memeriksa dan menerbitkan surat panggilan kepada perusahaan yang melanggar standar 

tersebut. 

2. Program-program Kompensasi Pekerja 

Kompensasi pekerja diciptakan untuk memberikan bantuan keuangan bagi para pekerja 

yang tidak mampu bekerja akibat kecelakaan dan penyakit tersebut. 

3. Common-Law Doctrine of Torts 

Hukum ini terdiri dari putusan pengadilan yang berkenaan dengan tindakan-tindakan 

pelanggaran seperti cedera yang dialami seorang pekerja akibat tindakannya sendiri atau 

akibat perbuatan pekerja lainnya dan menyebabkan adanya tuntutan hukum kepada 

perusahaan. 

4. Inisiatif-inisiatif Lokal 

Perusahaan-perusahaan perlu memperhatikan peraturan-peraturan lokal. 

2.5.1 Tujuan Kesehatan dan Keselamatan kerja 

 Menurut Ardana (2012) kesehatan dan keselamatan kerja bertujuan antara 

lain sebagai berikut: 

1. Memberikan jaminan rasa aman dan nyaman bagi karyawan dalam berkarya pada 

semua jenis dan tingkat pekerjaan. 

2. Menciptakan masyarakat dan lingkungan kerja yang aman, sehat, dan sejahtera, bebas 

dari kecelakaan dan penyakit akibat kerja. 

3. Ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan nasional dengan prinsip 

pembangunan berwawasan lingkungan. 
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 Tujuan dari kesehatan dan keselamatan kerja (K3) (Yani, 2012) antara lain; 

1. Untuk mencapai derajat kesehatan dan keselamatan tenaga kerja yang setinggi-

tingginya. 

2. Sebagai upaya pencegahan dan pemberantasan penyakit dan kecelakaan-kecelakaan 

akibat kerja. 

3. Pemeliharaan, peningkatan kesehatan dan gizi tenaga kerja. 

4. Perawatan dan mempertinggi efisiensi dan daya produktivitas tenaga manusia. 

5. pemberantasan kelelahan kerja dan penglipat ganda kegairahan serta kenikmatan 

dalam bekerja. 

6. Selain itu juga dapat memberikan perlindungan bagi masyarakat sekitar suatu 

perusahaan agar terhindar dari bahaya limbah bahan-bahan proses industrialisasi yang 

bersangkutan. 

7. Perlindungan masyarakat luas dari bahaya yang mungkin ditimbulkan oleh produk 

industri. 

2.5.2 Manfaat Kesehatan dan Keselamatan Kerja 

 Menurut Modjo (2007) manfaat penerapan Kesehatan dan Keselamatan Kerja 

di perusahaan, antara lain: 

1. Pengurangan Absentisme. Perusahaan yang melaksanakan keselamatan dan kesehatan 

kerja secara serius akan dapat menekan angka resiko kecelakaan dan penyakit kerja 

dalam tempat kerja, sehingga karyawan yang tidak masuk karena alasan cedera dan sakit 

akibat kerja pun semakin berkurang. 

2. Pengurangan Biaya Klaim Kesehatan. Karyawan yang bekerja pada perusahaan yang 

benar-benar memperhatikan keselamatan dan kesehatan kerja karyawannya, 
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kemungkinan untuk mengalami cidera atau sakit akibat kerja adalah kecil sehingga 

makin kecil pula kemungkinan klaim pengorbanan/kesehatan dari mereka. 

3. Pengurangan Turnover Pekerja. Perusahaan yang menerapkan program K3 mengirim 

pesan yang jelas pada pekerja bahwa manajemen menghargai dan memperhatikan 

kesejahteraan mereka, sehingga menyebabkan para pekerja menjadi lebih bahagia dan 

tidak ingin keluar dari pekerjaannya. 

4. Peningkatan Kinerja Karyawan. Hasil yang dilakukan oleh Rijuna Dewi (2006) di PT. 

Ecogreen Oleochemicals menunjukan bahwa baik secara individual maupun bersama-

sama program keselamatan dan kesehatan kerja berpengaruh positif terhadap kinerja 

karyawan. 

 Paling tidak ada empat (4) manfaat yang dapat dipetik dari pelaksanaan 

kesehatan dan keselamatan kerja dalam perusahaan yaitu (Ardana, 2012): 

1. Dapat memacu kinerja karyawan. Dari lingkungan kerja yang aman dan sehat terbukti 

berpengaruh terhadap kinerja. Dengan pelaksanaan kesehatan dan keselamatan kerja, 

maka karyawan akan merasa terjamin aman dan terlindungi sehingga secara langsung 

dapat memacu kegairahan kerja mereka dan meningkatkan kinerja mereka. 

2. Meningkatkan efisiensi/produktivitas perusahaan. Karena dengan melaksanakan 

kesehatan dan keselamatan kerja memungkinkan semakin berkurangnya kecelakaan 

kerja sehingga akan dapat meningkatkan efisiensi dalam perusahaan. 

3. Mengefektifkan pengembangan dan pembinaan SDM. Pekerja adalah kekayaan yang 

amat berharga bagi perusahaan. Semua pekerja ingin diakui martabatnya sebagai 

manusia. Melalui penerapan prinsip kesehatan dan keselamatan kerja pengembangan dan 

pembinaan terhadap tenaga bias dilakukan sehingga citranya sebagai manusia yang 

bermartabat dapat direalisasikan. 
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4. Meningkatkan daya saing produk perusahaan. Kesehatan dan keselamatan kerja 

apabila dilaksanakan dalam perusahaan bermuara pula kepada penentuan harga barang 

yang bersaing, hal tersebut dipicu oleh adanya penghematan dalam biaya produksi 

perusahaan. 

2.6 Pengertian Lingkungan Kerja 

 Peningkatan kinerja karyawan perlu diperhatikan lingkungan kerja yang 

mendukung dan memadai sehingga pekerja merasa nyaman dan dapat bekerja secara 

sungguh-sungguh. Kesuksesan organisasi sangat tergantung pada lingkungan kerja di 

dalam organisasi karena para anggota yang melakukan kegiatan operasional merasa 

betah dan menyukai lingkungan tempat bekerja. 

 Peningkatan kinerja karyawan perlu diperhatikan lingkungan kerja yang 

mendukung dan memadai sehingga pekerja merasa nyaman dan dapat bekerja secara 

sungguh-sungguh. Kesuksesan organisasi sangat tergantung pada lingkungan kerja di 

dalam organisasi karena para anggota yang melakukan kegiatan operasional merasa 

betah dan menyukai lingkungan tempat bekerja. 

 Lingkungan kerja merupakan salah satu faktor pendukung keselamatan dan 

kesehatan karyawan dalam menyelesaikan suatu pekerjaan. Dan Sedarmayanti (2011) 

Menyatakan bahwa Lingkungan kerja adalah keseluruhan alat perkakas dan bahan yang 

dihadapi, lingkungan sekitarnya di mana seseorang bekerja, metode kerjanya, serta 

pengaturan kerjanya baik sebagai perseorang maupun sebagai kelompok. Dari pengertian 

tersebut dapat dikatakan bahwa lingkungan kerja mencakup aspek yang sangat luas, 

tidak hanya meliputi aspek tempat pegawai atau karyawan melaksanakan pekerjaanya 

tetapi juga aspek sarana dan prasarana yang mendukung karyawan tersebut 

melaksanakan pekerjaannya seperti peralatan dan pekerjaan yang mendukung. 
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 Lingkungan kerja di dalam organisasi mutlak untuk diperhatikan dan sangat 

menentukan dalam segala kegiatan perusahaan baik itu perusahaan pemerintah maupun 

perusahaan swasta. Mangkunegara (2002) menyatakan lingkungan kerja yang manusiawi 

dan lestari akan menjadi pendorong bagi kegairahan dan efisiensi kerja. Sedangkan 

lingkungan kerja yang melebihi toleransi kemampuan manusia tidak saja menurunkan 

kinerja karyawan, tetapi juga menjadi sebab terjadinya penyakit atau kecelakaan kerja. 

 Lingkungan kerja sangat berpengaruh terhadap kinerja karyawan dimana 

karyawan tidak akan mungkin dapat melakukan pekerjaan sebagaimana yang diharapkan 

tanpa ditunjang lingkungan kerja yang mendukung dan kenyamanan karyawan di dalam 

melaksanakan pekerjaan sehari-hari sangat tergantung pada lingkungan tempat mereka 

bekerja. Jika ada hal-hal yang mengganggu pada lingkungan rempat karyawan tersebut 

bekerja secara langsung akan berdampak buruk pada konsentrasi bekerja para karyawan 

yang akhirnya berpengaruh terhadap kinerja karyawan tersebut. 

2.6.1 Jenis-Jenis Lingkungan Kerja 

 Suatu kondisi lingkungan kerja dikatakan baik apabila karyawan dapat 

melaksanakan kegiatan secara optimal, sehat, aman, dan nyaman. Oleh karena itu 

penentuan dan penciptaan lingkungan kerja yang baik akan sangat menentukan 

keberhasilan pencapaian tujuan organisasi. Menurut Sedarmayanti (2011) menyatakan 

bahwa secara garis besar, lingkungan kerja dibagi menjadi 2 (dua), yaitu : 

1. Lingkungan Kerja Fisik 

 Lingkungan kerja fisik adalah semua keadaan berbentuk fisik yang terdapat di 

sekitar tempat kerja yang dapat mempengaruhi karyawan baik secara langsung maupun 

secara tidak Iangsung. Lingkungan kerja fisik tersebut, seperti: kelembapan, 
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sirkulasi/suhu udara, penerangan, kebisingan dan getaran, pewarnaan, ruang gerak, 

pengaturan tempat kerja, radiasi, keamanan serta kebersihan. 

Berdasarkan definisi tersebut bahwa lingkungan kerja fisik adalah segala sesuatu yang 

ada di sekitar tempat kerja karyawan lebih banyak berfokus pada benda–benda dan 

situasi sekitar tempat kerja sehingga dapat mempengaruhi karyawan dalam 

melaksanakan tugasnya, Masalah lingkungan kerja dalam suatu organisasi sangat 

penting, dalam hal ini diperlukan adanya pengaturan maupun penataan faktor-faktor 

lingkungan kerja fisik dalam penyelenggaraan aktivitas organisasi. Berikut ini beberapa 

lingkungan kerja fisik dari sekian banyak lingkungan kerja fisik yang dijelaskan yaitu:  

a. Pewarnaan  

Masalah warna dapat berpengaruh terhadap karyawan didalam melaksanakan pekerjaan, 

akan tetapi banyak perusahaan yang kurang memperhatikan masalah warna. Dengan 

demikian pengaturan hendaknya memberi manfaat, sehingga dapat meningkatkan 

semangat kerja karyawan. Pewarnaan pada dinding ruang kerja hendaknya 

mempergunakan warna yang lembut.  

b. Penerangan 

Penerangan dalam ruang kerja karyawan memegang peranan yang sangat penting dalam 

meningkatkan semangat karyawan sehingga mereka akan dapat menunjukkan hasil kerja 

yang baik, yang berarti bahwa pencahayaan tempat kerja yang cukup sangat membantu 

berhasilnya kegiatan-kegiatan operasional organisasi. 

c. Udara  

Di dalam ruangan kerja karyawan dibutuhkan udara yang cukup, dimana dengan adanya 

pertukaran udara yang cukup, akan menyebabkan kesegaran fisik dari karyawan tersebut. 
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Suhu udara yang terlalu panas akan menurunkan semangat kerja karyawan di dalam 

melaksanakan pekerjaan.  

d. Suara bising  

Suara yang bising bisa sangat menganggu para karyawan dalam bekerja. Suara bising 

tersebut dapat merusak konsentrasi kerja karyawan sehingga kinerja karyawan bisa 

menjadi tidak optimal. Oleh karena itu setiap organisasi harus selalu berusaha untuk 

menghilangkan suara bising tersebut atau paling tidak menekannya untuk memperkecil 

suara bising tersebut. Kemampuan organisasi didalam menyediakan dana untuk 

keperluan pengendalian suara bising tersebut, juga merupakan salah satu faktor yang 

menentukan pilihan cara pengendalian suara bising dalam suatu organisasi.  

e. Ruang Gerak  

Suatu organisasi sebaiknya karyawan yang bekerja mendapat tempat yang cukup untuk 

melaksanakan pekerjaan atau tugas. Karyawan tidak mungkin dapat bekerja dengan 

tenang dan maksimal jika tempat yang tersedia tidak dapat memberikan kenyamanan. 

Dengan demikian ruang gerak untuk tempat karyawan bekerja seharusnya direncanakan 

terlebih dahulu agar para karyawan tidak terganggu di dalam melaksanakan pekerjaan 

disamping itu juga perusahaan harus dapat menghindari dari pemborosan dan menekan 

pengeluaran biaya yang banyak.  

f. Keamanan 

Rasa aman bagi karyawan sangat berpengaruh terhadap semangat kerja dan kinerja 

karyawan. Di sini yang dimaksud dengan keamanan yaitu keamanan yang dapat 

dimasukkan ke dalam lingkungan kerja fisik. Jika di tempat kerja tidak aman karyawan 

tersebut akan menjadi gelisah, tidak bisa berkonsentrasi dengan pekerjaannya serta 

semangat kerja karyawan tersebut akan mengalami penurunan. Oleh karena itu sebaiknya 
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suatu organisasi terus berusaha untuk menciptakan dan mempertahankan suatu keadaan 

dan suasana aman tersebut sehingga karyawan merasa senang dan nyaman dalam 

bekerja. 

g. Kebersihan 

Lingkungan kerja yang bersih akan menciptakan keadaan disekitarnya menjadi sehat. Oleh 

karena itu setiap organisasi hendaknya selalu menjaga kebersihan lingkungan kerja. Dengan 

adanya lingkungan yang bersih karyawan akan merasa senang sehingga kinerja karyawan 

akan meningkat.  

2. Lingkungan Kerja Non Fisik 

Lingkungan kerja non fisik adalah semua keadaan yang terjadi yang berkaitan dengan 

hubungan kerja, baik hubungan dengan atasan maupun hubungan dengan bawahan 

sesama rekan kerja, ataupun hubungan dengan bawahan, Sedarmayanti (2011). 

Lingkungan kerja non fisik ini tidak kalah pentingnya dengan lingkungan kerja fisik. 

Semangat kerja karyawan sangat dipengaruhi oleh keadaan lingkungan kerja non fisik, 

misalnya hubungan dengan sesama karyawan dan dengan pemimpinnya. Apabila 

hubungan seorang karyawan dengan karyawan lain dan dengan pimpinan berjalan 

dengan sangat baik maka akan dapat membuat karyawan merasa lebih nyaman berada di 

lingkungan kerjanya. Dengan begitu semangat kerja karyawan akan meningkat dan 

kinerja pun juga akan ikut meningkat. 

 Ada 5 aspek lingkungan kerja non fisik yang bisa mempengaruhi perilaku 

karyawan, yaitu: 

a. Struktur kerja 

Struktur kerja dimaksudkan adalah sejauh mana bahwa pekerjaan yang diberikan 

kepadanya memiliki struktur kerja dan organisasi yang baik.  
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b. Tanggung jawab kerja 

Tanggung jawab kerja adalah sejauh mana pekerja merasakan bahwa pekerjaan mengerti 

tanggung jawab mereka serta bertanggung jawab atas tindakan para pekerja.  

c. Perhatian dan dukungan pemimpin 

Hal ini dimaksudkan sejauh mana karyawan merasakan bahwa pimpinan sering 

memberikan pengarahan, keyakinan, perhatian serta menghargai mereka.  

d. Kerja sama antar kelompok 

Hal ini dapat diartikan yaitu sejauh mana karyawan merasakan ada kerjasama yang baik 

diantara kelompok kerja yang ada.  

e. Kelancaran komunikasi 

Kelancaran komunikasi yaitu sejauh mana karyawan merasakan adanya komunikasi yang 

baik, terbuka, dan lancar, baik antara teman sekerja ataupun dengan pimpinan. 

 Kedua jenis lingkungan kerja di atas harus selalu diperhatikan oleh 

organisasi. Keduanya tidak bisa dipisahkan begitu saja. Terkadang organisasi hanya 

mengutamakan salah satu jenis lingkungan kerja di atas, tetapi akan lebih baik lagi 

apabila keduanya dilaksanakan secara maksimal. Dengan begitu produktivitas karyawan 

bisa akan lebih maksimal. 

2.6.2 Indikator Lingkungan Kerja 

 Manusia akan mampu melaksanakan kegiatannya dengan baik, sehingga 

dicapai suatu hasil yang optimal, apabila diantaranya ditunjang oleh suatu kondisi 

lingkungan yang sesuai. Suatu kondisi lingkungan dikatakan baik atau sesuai apabila 

manusia dapat melaksanakan kegiatannya secara optimal, sehat, aman, dan nyaman. 

Ketidak sesuaian lingkungan kerja dapat dilihat akibatnya dalam jangka waktu yang 

lama. Lebih jauh 1agi, Keadaan lingkungan yang kurang baik dapat menuntut tenaga dan 
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waktu yang tebih banyak dan ridak mendukung diperolehnya rancangan sistem kerja 

yang efisien. Banyak faktor yang mempengaruhi terbentuknya suatu kondisi lingkungan 

kerja. 

 Menurut Sedarmayanti (2011) ada 2 jenis lingkungan kerja, yaitu: 

1. Lingkungan kerja fisik 

 Seperti: kelembapan, sirkulasi/suhu udara, penerangan, kebisingan dan getaran, 

 pewarnaan, ruang gerak, pengaturan tempat kerja, radiasi, keamanan serta kebersihan. 

2. Lingkungan kerja non fisik 

 Seperti: struktur kerja, tanggung jawab kerja, perhatian dan dukungan pemimpin, 

 kerjasama antar kelompok dan kelancaran komunikasi antar karyawan. 

 Dari kedua jenis lingkungan tersebut dipiilih faktor fisik dari lingkungan 

kerja dikarenakan paling mendekati untuk penelitian ini yang berlangsung dikawasan 

pabrik untuk para pekerja bagian produksi, namun dari hasil wawancara dengan manajer 

K3 di PT. Bakrie Metal Industries-Bekasi Fabrication Unit ini telah dipilih 6 indikator 

dari lingkungan kerja yang paling mendekati dengan keadaan dan kondisi saat ini yang 

sedang berlangsung di perusahaan tersebut tepatnya untuk para pekerja produksi yang 

berada di pabrik, yaitu: 

1. Penerangan di ruang kerja. 

2. Ruang gerak di tempat kerja. 

3. Pengaturan tempat kerja sesuai tahap pekerjaan. 

4. Suhu udara ruangan kerja. 

5. Kebisingan/getaran yang dirasakan setiap karyawan. 

6. Kelembapan tempat kerja. 
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2.7  Kinerja 

 Pada dasarnya kebutuhan hidup manusia tersebut tidak hanya berupa 

material, tetapi juga bersifat nonmaterial, seperti kebanggaan dan kepuasan kerja. Tiap 

individu cendrung akan dihadapkan pada hal-hal yang mungkin tidak diduga sebelumnya 

didalam proses mencapai kebutuhan yang diinginkan sehingga melalui bekerja dan 

pertumbuhan pengalaman,seseorang akan memproleh kemajuan dalam hidupnya. 

Seseorang dapat dilihat bagaimana kinerjanya adalah dalam proses bekerja tersebut.  

 Kinerja adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau kelompok 

orang dalam suatu perusahaan sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-

masing dalam upaya pencapaian tujuan perusahaan secara legal, tidak melanggar hukum 

dan tidak bertentangan dengan moral atau etika Rivai (2004). Menurut Mathis dan 

Jackson (2008) Kinerja adalah seberapa baik seorang karyawan melakukan pekerjaannya 

dibandingkan dengan standar kerja didefinisikan sebagai kinerja yang diharapkan atas 

suatu pekerjaan dibandingkan dengan tujuan dan target dari perusahaan. 

 Adapun hal-hal yang dapat mempengaruhi kinerja sebagai berikut : tingkat 

kinerja yang tinggi; tujuan, rencana dan harapan dengan jelas; tanggung jawab atas 

pekerjaan dan wewenang; kerjasama yang baik dengan individu dan tim; dan 

kedisiplinan dalam kerja. 

Berikut ini pengertian kinerja menurut beberapa ahli ialah sebagai berikut : 

- Menurut  Hersey and Blanchard (1993) dikutip dari Rivai (2004) : Kinerja 

merupakan suatu fungsi dari motivasi dan kemampuan. Untuk menyelesaikan tugas 

atau pekerjaan, seseorang harus memiliki derajat kesediaan dan tingkat kemampuan 

tertentu. Kesediaan dan keterampilan seseorang tidaklah cukup efektif untuk 
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mengerjakan sesuatu tanpa pemahaman yang jelas tentang apa yang akan dikerjakan 

dan bagaiman mengerjakannya. 

- Menurut Mondy and Premeaux (1993) dikutip dari Rivai (2004) : Kinerja 

dipengaruhi oleh tujuan.  

- Menurut Donnelly, Gibson and Ivancvich (1994) dikutip dari Rivai (2004) : Kinerja 

merujuk kepada tingkat keberhasilan dalam melaksanakan tugas serta kemampuan 

untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kinerja dinyatakan baik dan sukses 

jika tujuan yang diinginkan dapat tercapai dengan baik. 

- Menurut Simamora (1995) dikutip dari Rivai (2004) : Kinerja karyawan (employee 

performance) adalah tingkat para karyawan mencapai persyaratan-persyaratan dalam 

pekerjaan. 

- Menurut Schermerhorn, Hunt and Osborn (1991) dikutip dari Rivai (2004) : Kinerja 

sebagai kualitas dan kuantitas dari pencapaian tugas-tugas, baik yang dilakukan oleh 

individu, kelompok maupun perusahaan.  

 Kinerja dalam menjalankan fungsinya tidak berdiri sendiri, tapi berhubungan 

dengan kepuasan kerja dan tingkat imbalan, dipengaruhi oleh keterampilan kemampuan 

dan sifat-sifat individu. Kinerja pada setiap individu dipengaruhi oleh faktor-faktor : (a) 

harapan mengenai imbalan; (b) dorongan; (c) kemampuan; kebutuhan dan sifat; (d) 

persepsi terhadap tugas; (e) imbalan internal dan eksternal; (f) persepsi terhadap tingkat 

imbalan dan kepuasan kerja. Dengan demikian, kinerja pada dasarnya ditentukan oleh 

tiga hal, yaitu : (1) kemampuan, (2) keinginan dan (3) lingkungan. 

 Oleh karena itu, agar mempunyai kinerja yang baik, seseorang harus 

mempunyai keinginan yang tinggi untuk mengerjakan serta mengetahui pekerjaannya. 
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Tanpa mengetahui ketiga faktor ini kinerja yang baik tidak akan tercapai. Kinerja 

individu dapat ditingkatkan apabila ada kesesuaian antara pekerjaan dan kemampuan. 

 Rivai (2004) Ada tiga alasan pokok perlunya mengadakan penilaian terhadap 

kinerja karyawan: 

1. Untuk mendorong perilaku yang baikatau memperbaiki serta mengikis kinerja 

(prestasi) di bawah standar. Orang-orang yang berkinerja baik mengharapkan imbalan, 

walau sekedar pujian.  

2. Untuk memuaskan rasa ingin tahu karyawan tentang seberapa baik kerja 

karyawan. Setiap orang memiliki dorongan ilmiah untuk ingin mengetahui seberapa 

cocok seseorang dengan organisasi tempat orang tersebut bekerja. Seorang karyawan 

mungkin tidak suka dinilai, tetapi dorongan untuk mengetahui hasil penilaian ternyata 

sangat kuat.  

3. Untuk memberikan landasan yang kuat bagi pengambilan keputusan 

selanjutnya sehubungan dengan karir seorang karyawan. Hal-hal seperti kenaikan gaji, 

promosi, pemindahan atau pemberhentian dapat ditangani dengan lebih baik bila 

karyawan telah mengetahui kemungkinan itu sebelumnya. 

2.7.1 Aspek-aspek Kinerja 

 Dalam melakukan karyawan, kinerja karyawan menjadi tolak ukur terhadap 

proses kerja yang telah dia lakukan dan menjadi penilaian yang akan dipandang oleh 

atasannya. Penilaian kinerja tentunya memerlukan batasan-batasan tertentu dalam 

penilaiannya agar tidak terjadi pandangan yang bias atas kinerja tersebut. Adapun 

batasan-batasan tersebut penulis coba kutip berdasarkan pendapat para ahli untuk 

dijadikan aspek yang akan dipakai dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut: 
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 Dalam Sutrisno (2013) mengemukakan bahwa secara umum kinerja 

mempunyai empat aspek yaitu: 

1. kualitas yang dihasilkan, merangkan tentang jumlah kesalahan, waktu, dan ketetapan 

dalam melakukan tugas. 

2. kuantitas yang dihasilkan, berkenaan dengan berapa jumlah produk atau jasa yang 

dapat dihasilkan 

3. waktu kerja, menerangkan tentang jumlah absen, keterlambatan, serta masa kerja yang 

telah dijalani individu karyawan tersebut. 

4. kerja sama, menerangkan akan bagaimana individu membantu atau menghambat dari 

teman sekerjanya. 

2.7.2 Indikator Kinerja 

 Menurut Mathis dan Jackson (2008) indikator kinerja karyawan terdiri dari: 

1. Kuantitas output : Tingkat kesesuaian antara jumlah hasil kerja dengan standar yang 

ditetapkan, tingkat kesediaan karyawan untuk lembur menyelesaikan pekerjaan yang 

menjadi tanggung jawabnya. 

2. Kualitas output : Tingkat pencapaian kualitas hasil kerja sesuai dengan standar yang 

ditetapkan, tingkat kesalahan dalam menyelesaikan pekerjaannya. 

3. Ketepatan Waktu : Tingkat Penyelesaian pekerjaan yang dilakukan tepat waktu sesuai 

dengan standar yang ditetapkan. 

4. Kehadiran : Tingkat kehadiran karyawan setiap bulannya, tingkat keterlambatan 

kehadiran karyawan setiap bulannya. 

5. Keterampilan kerja : Tingkat kemampuan karyawan dalam menggunakan 

mesin/peralatan, tingkat kemampuan karyawan dalam mengerjakan hal baru, tingkat 
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kemampuan dalam bekerja secara team, tingkat kemampuan berkomunikasi baik secara 

lisan maupun tertulis dengan orang lain. 

6. Kemampuan beradaptasi : Tingkat kecepatan beradaptasi dengan pekerjaan yang 

dibebankan, tingkat kemampuan menangani stress yang diakibatkan dari pekerjaan, 

tingkat kemauan meningkatkan hasil kerja, tingkat kemampuan dalam menyelesaikan 

masalah yang ditimbulkan atas pekerjaan itu sendiri. 

Dari beberapa indikator kinerja karyawan di atas telah dipilih 6 indikator yang paling 

mendekati untuk para pekerja produksi untuk PT. Bakrie Metal Industies-Bekasi 

Fabrication Unit yaitu sebagai berikut: 

1. Kesesuaian jumlah hasil kerja dengan standar yang ditetapkan. 

2. Kualitas hasil kerja dengan standar yang ditetapkan. 

3. Waktu yang dipergunakan dalam menyelesaikan pekerjaan sesuai standar yang 

 ditetapkan. 

4. Tingkat kehadiran karyawan setiap bulannya. 

5. Kemampuan karyawan dalam mengerjakan hal-hal baru diperusahaan. 

6. Kecepatan beradaptasi dengan pekerjaan yang dibebankan. 

2.8 Keterkaitan Antar Variabel 

2.8.1 Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) terhadap Kinerja 

 Bagi karyawan, kecelakaan akibat kerja dapat menurunkan produktivitas 

kerja sekaligus menurunkan pendapatan yang diterimanya, sedangkan bagi perusahaan 

dapat mengakibatkan turunnya jumlah produktivitas yang ada hingga kepada citra atas 

kapasitas perusahaan. Dengan diadakannya program keselamatan kerja, diharapkan 

kinerja karyawan di lapangan dapat meningkat serta dapat meminimalisir hal-hal yang 

dapat menurunkan kinerja yang sudah dibangun. Dengan adanya standar keselamatan 
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kerja, tingkat kecelakaan yang minim dan kecakapan karyawan di lapangan dapat 

mendukung kegiatan di lapangan nantinya. Dalam perkembangan masyarakat, perubahan 

sosial dan ekonomi membawa pengaruh terhadap anggota masyarakat. Dengan demikian, 

karyawan sebagai individu dari anggota masyarakat dapat terpengaruh kondisi mental 

dan kesehatannya.  

 Kondisi mental yang buruk ini tidak hanya diakibatkan oleh kondisi 

perubahan pada masyarakat, tetapi juga dapat diakibatkan oleh kondisi lingkungan 

karyawan seperti hubungan antara atasan dengan bawahan atau dengan rekan-rekan 

kerja. Program kesehatan yang baik dan memenuhi syarat akan menguntungkan 

karyawan secara material, karena karyawan jarang absen, bekerja dengan lingkungan 

yang lebih menyenangkan, sehingga secara keseluruhan akan mampu bekerja lebih lama, 

berarti lebih produktif. Hal ini menunjukkan bahwa memperhatikan karyawan dari segi 

keselamatan dan kesehatannya saja dapat mempengaruhi perusahaan secara teknis 

maupun non-teknis. 

 Program keselamatan dan kesehatan kerja sebagai program pemeliharaan 

sumber daya manusia salah satunya bertujuan untuk meningkatkan kinerja sumber daya 

manusia Sedarmayanti (2011). Pemeliharaan kesehatan dan kebugaran penting bagi para 

anggota organisasi sudah diakui secara luas di kalangan manajer karena para karyawan 

yang sehat dan bugar, dalam arti fisik maupun psikologi, akan mampu menampilkan 

kinerja yang primma, produktivitas yang tinggi dan tingkat kemangkiran yang rendah 

(Siagian, 2002). 

 Dari hasil penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh Ahasan (2002) di 

Australia  menemukan bahwa adanya pengaruh yang signifikan kesehatan dan 

keselamatan kerja terhadap kinerja karyawan selain itu dari hasil penelitiannya adanya 
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kesimpulan yaitu perlu dipertimbangkannya dampak isu-isu yang terkait seperti kaitan 

karyawan dan kesehatan dan keselamatan yang berhubungan dengan pelatihan 

keselamatan, tingkat partisipasi dalam tugas yang terkait dengan pengambilan keputusan, 

tingkat dan sifat pengendalian yang berhubungan secara alami dengan karyawan 

berbahaya yang spesifik. Menurut Ramli (2010) keselamatan pada dasarnya adalah 

kebutuhan setiap manusia dan menjadi naluri dari setiap makhluk hidup. Untuk itu 

pertimbangan perusahaan untuk membuat suasana kerja lebih terjamin keselamatan dan 

kesehatannya dapat meningkatkan gairah kerja atau kenyamanan sehingga bekerja dapat 

dianggap sebagai hal yang menyenangkan dan hal ini akan meningkatkan kinerja 

karyawan. 

 Kecelakaan kerja di industri dapat diartikan sebagai suatu kejadian yang tidak 

diduga semulanya dan tidak dikendaki yang mengacu pada proses yang telah diatur dari 

suatu pekerjaan yang dikerjakan oleh para pekerjanya maka dari itu kesehatan dan 

keselamatan kerja memiliki tujuan yang penting yaitu mewujudkan tenaga kerja yang 

sehat, selamat dan produktif sehingga dapat memiliki kinerja dan prestasi yang baik serta 

kesehatan dan keselamatan kerja yang tinggi dapat bertujuan mencegah kemungkinan 

terjadinya kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. 

 Dari uraian diatas, keselamatan dan kesehatan kerja (K3) berhubungan erat 

dengan kinerja karyawan. Apabila perusahaan memperhatikan keselamatan 

karyawannya, maka karyawan dapat tenang dalam bekerja karena tidak 

mengkhawatirkan risiko keamanan dan kesehatan atas dirinya. Begitu pula apabila 

perusahaan dapat menciptakan suasana yang nyaman dan sehat, maka karyawan akan 

dapat memberikan performa yang prima dalam bekerja. Dengan demikian, karyawan 
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yang merasa diperhatikan dan dianggap penting akan mempunyai gairah kerja dan pada 

akhirnya akan meningkatkan kinerja bagi setiap karyawan. 

2.8.2 Lingkungan Kerja terhadap Kinerja 

 Selain kesehatan dan keselamatan kerja yang harus diperhatikan di dalam 

perusahaan demi perkembangan kinerja karyawannya, lingkungan kerja tempat para 

karyawan bekerja pun menjadi andil yang besar untuk melihat perkembangan kinerja 

karyawan dan juga hubungan antara karyawan satu dengan yang lain. 

 Kondisi lingkungan kerja yang aman dan nyaman dapat membuat karyawan 

menjadi sehat dan produktif. Semakin produktif karyawan maka akan meningkatkan 

kinerjanya dan semakin tinggi pula hasil kerjanya. Kesuksesan organisasi sangat 

tergantung pada lingkungan kerja di dalam organisasi karena para anggota yang 

melakukan kegiatan operasional merasa betah dan menyukai lingkungan tempat mereka 

bekerja. Lingkungan kerja fisik di perusahaan manufaktur yang tergolong indrustri 

menengah memiliki tata ruang kerja yang tidak terlalu luas untuk ukuran sebuah 

perusahaan, kondisi fisik yang luas akan membuat karyawan merasa leluasa untuk 

melakukan pekerjaannya. Selain itu untuk membentuk lingkungan kerja yang baik, maka 

suatu perusahaan harus mampu memperhatikan beberapa faktor antara lain penerangan 

di ruang kerja, ruang gerak di tempat kerja, pengaturan tempat kerja sesuai tahap 

pekerjaan, suhu udara ruangan kerja, kebisingan/getaran yang dirasakan setiap karyawan, 

kelembapan tempat kerja. 

 Lingkungan kerja yang baik akan mendorong pegawai agar senang bekerja 

dan meningkatkan rasa tanggung jawab melakukan pekerjaanya dengan lebih baik 

menuju kearah peningkatan kinerja karyawan (Sedarmayanti, 2011). Lingkungan kerja 

yang manusiawi dan lestari akan menjadi pendorong bagi kegairahan dan efisiensi kerja. 
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Selain itu lingkungan kerja yang cukup memuaskan para karyawannya dalam 

melaksanakan proses produksi didalam perusahaan maka akan dapat berjalan dengan 

baik sehingga dapat meningkatkan kinerja karyawan. 

 Dari hasil penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh Husni (2011) di PT. 

Inalum Kuala Tanjung menemukan bahwa adanya pengaruh yang signifikan lingkungan 

kerja terhadap kinerja karyawan yang memberi arti bahwa lingkungan kerja sangat 

menentukan dalam peningkatan kinerja karyawan dalam perusahaan tersebut. 

 Dari uraian diatas, lingkungan kerja berhubungan erat dengan kinerja 

karyawan. Apabila perusahaan dapat menciptakan lingkungan kerja yang nyaman dan 

memadai bagi para karyawannya, maka karyawan akan dapat memberikan performa 

yang prima dalam bekerja. Dengan demikian, bagi karyawan lingkungan kerja akan 

berpengaruh terhadap kinerja nya dalam bekerja dan dalam menghasilkan output nya. 

2.9 Kerangka Pemikiran 

 Berdasarkan tinjauan pustaka di atas maka rerangka pemikiran dalam 

penelitian ini adalah faktor kesehatan & keselamatan kerja (K3) dan lingkungan kerja 

dapat mempengaruhi kinerja karyawan dalam bekerja. Pemberian jaminan kesehatan dan 

keselamatan kepada karyawan dalam bekerja dapat mempengaruhi aktivitas bagi 

perusahaan dalam meningkatkan produktivitasnya. Jaminan kesehatan dan keselamatan 

kerja untuk setiap karyawan menjadi suatu proses ke arah pencapaian tujuan pengelolaan 

sumber daya manusia. Untuk keberhasilan pengelolaan, perlu pemahaman terhadap 

keinginan karyawan sebagai manusia yang memiliki harapan dan perlu pemahaman 

terhadap kebutuhan dari setiap individu yang terlibat didalamnya yang dapat mendorong 

kegiatan kerja karyawan yang akan berpengaruh terhadap kinerja karyawan. 
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 Untuk mengetahui pengaruh kesehatan dan keselamatan kerja (K3) dan 

lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan maka dibuatlah suatu rerangka pemikiran. 

Kesehatan dan keselamatan kerja (K3) dan lingkungan kerja adalah sebagai variabel 

bebas (variabel independen), sedangkan kinerja karyawan adalah sebagai variabel terikat 

(variabel dependen), maka hubungan antara variabel-variabel bebas dan variabel terikat 

dalam penelitian ini digambarkan dalam kerangka pemikiran sebagai berikut : 

 

Gambar 2.2  Kerangka Pemikiran Penelitian 

Sumber: diadaptasi oleh penulis 

2.10 Hipotesis 

 Berdasarkan rumusan masalah dan teori yang digunakan dalam penelitian ini 

dapat diajukan hipotesis sebagai berikut : 

-Ho1: Kesehatan dan keselamatan kerja (X1) tidak berpengaruh signifikan terhadap 

kinerja karyawan (Y). 

Ha1: Kesehatan dan keselamatan kerja (X1) berpengaruh signifikan terhadap kinerja 

karyawan (Y). 

-Ho2: Lingkungan kerja (X2) tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan 

(Y). 

Ha2: Lingkungan kerja (X2) berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan (Y). 

 

Kesehatan & 

Keselamatan 

Kerja(K3) 

(X1) 

 

Kinerja 

Karyawan 

(Y) 
Lingkungan Kerja 

(X2) 

H1 

H2 
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2.11 Peneliti Terdahulu 

Tabel 2. 2 Penelitian terdahulu 

No. Judul Peneliti Tahun 

1. Human adaptation to shift work in 

improving health, safety, and 

productivity some recommendations. 

Rabiul Ahasan 2002 

2 An Inquiry Into the Theory, Causes 

and Consequences of Monitoring 

Indicators of Health and Safety At 

Work 

Pouliakas 

Konstantinos dan 

Theodossiou Ioannis 

2010 

3. Assessment of occupational health 

practices in Indian industries. 

Gouri Beriha, 

Bhaswati Patnaik dan 

Siba Mahapatra 

2012 

4. Occupational medicine, toxicology, 

biological monitoring, safety and 

environmental health, occupational 

hygiene. 

Wai-On Phoon 1997 

5. Analisis Pengaruh Keselamatan & 

Kesehatan Kerja (K3) serta 

Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja 

Karyawan PT. Indonesia Asahan 

Aluminium (INALUM) Kuala 

Tanjung. 

Husni 2011 

6. Pengaruh Keselamatan & Kesehatan 

(K3) terhadap Kinerja Karyawan 

Pada PT. Ecogreen Oleochemicals 

Medan Plant. 

Rijuna Dewi 2006 

Sumber: Data diolah oleh peneliti 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Objek Penelitian 

 Penelitian ini meneliti tentang manajemen sumber daya manusia khususnya 

mengenai kesehatan dan keselamatan kerja (K3) dan lingkungan kerja terhadap kinerja 

karyawan. Adapun yang menjadi objek penelitian kali ini adalah karyawan PT. Bakrie 

Metal Industries-Bekasi Fabrication Unit, yang berlokasi di Jalan Raya Kaliabang 

Bungur No. 86, Kelurahan harapan jaya, Kecamatan Bekasi Utara, Bekasi. Penelitian ini 

dilakukan bulan Maret 2013 – Juli 2013. 

 Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, dimana data-data yang 

lebih bersifat kualitatif diterjemahkan ke dalam bentuk angka-angka kuantitatif agar 

dapat dianalisis menggunakan statistik. Hasil analisis statistik tersebut selanjutnya akan 

dipresentasikan kembali ke dalam bahasa kualitatif agar lebih mudah dipahami oleh 

pihak-pihak yang membutuhkannya. 

 Dalam penelitian kali ini penulis akan menggunakan tipe penelitian 

deskriptif-kausal. Menurut Malhotra (2005) penelitian deskriptif adalah satu jenis 

penelitian konklusif yang bertujuan untuk menggambarkan/mendeskripsikan suatu 

karakter/karakteristik atau fungsi dari sesuatu hal. Sedangkan penelitian kausal adalah 

jenis penelitian konklusif dimana tujuan utama adalah untuk memperoleh bukti 

mengenai hubungan sebab dan akibat. 

 Khususnya penelitian ini termasuk dalam Deskriptif kausal kuantitatif yaitu 

melihat apakah mungkin perubahan variabel kesehatan kerja, keselamatan kerja dan 

lingkungan kerja memiliki hubungan langsung dengan perubahan variabel kinerja 
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karyawan yang dalam penelitian ini mengambil PT. Bakrie Metal Industries-Bekasi 

Fabrication Unit sebagai perusahaan rujukannya. 

3.2 Data yang Dihimpun  

 Data yang akan dihimpun dalam penelitian ini terbagi ke dalam dua jenis : 

- Data Primer  

Data Primer adalah data yang dibuat oleh peneliti untuk maksud khusus menyelesaikan 

masalah riset Malhotra (2005). Yang dilakukan dengan kuisioner, obeservasi dan 

wawancara. 

- Data Sekunder 

Data Sekunder adalah data yang dikumpulkan untuk maksud selain menyelesaikan 

masalah yang dihadapi Malhotra (2005). Data yang diperoleh dari pihak luar perusahaan, 

termasuk pengkajian literatur, hasil penelitian sebelumnya serta sumber-sumber lain 

yang ada relevannya dengan masalah yang dibahas. 

3.3 Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data Primer yang dibutuhkan untuk penelitian ini dilakukan dengan 

beberapa cara, seperti berikut ini : 

- Kuesioner (Angket), menyebarkan seperangkat pertanyaan yang telah 

dipersiapkan penulis kepada responden secara langsung untuk diisi dengan 

sebenar-benarnya. Dalam menyusun angket, peneliti menggunakan skala untuk 

mengukur variabel-variabel yang terkait dengan penelitian. Skala yang digunakan 

untuk mengukur variabel-variabel objek penelitian yang sifatnya kuantitatif. 

Skala ini menggunakan lima titik pada kedua ujung label dengan ketentuan 

semakin mendekati ke arah ujung titik 1 artinya sangat tidak setuju, sedangkan 
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semakin mendekati ke arah ujung titik 5 artinya sangat setuju. Adapun 

penilaiannya sebagai berikut : 

 

 

- Metode Observasi (pengamatan) adalah pengumpulan data melalui pencatatan 

secara cermat di lokasi obyek penelitian. 

- Wawancara. dilakukan guna mendapatkan informasi mengenai isu-isu atau 

masalah-masalah yang terjadi dalam perusahaan, dengan mengadakan tanya 

jawab langsung dengan karyawan bagian produksi PT Bakrie Metal Industries-

Bekasi Fabrication Unit. 

3.4 Sampel 

 Sampel adalah sebagaian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi yang dipilih untuk berpartisipasi dalam penelitian Malhotra (2005). Sampel 

diambil berdasarkan purposive sampling (Non-Probability sampling), dengan teknik 

judgement sampling yaitu pemilihan sampel didasarkan pada pertimbangan tertentu 

sesuai dengan tujuan atau masalah penelitian Mulyanto (2010). 

 Oleh karena populasi sudah diketahui jumlahnya, maka sampel yang 

digunakan adalah sebanyak 161 karyawan. Berikut perhitungan penentuan jumlah 

sampel yang dijadikan dasar pengambilan sampel dengan menggunakan rumus slovin : 

 

 n =  

 

Keterangan : 

n = ukuran sampel 

Sangat Tidak Setuju 1       2       3       4       5      Sangat Setuju 

 

N 

1 + N(moe)2 
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N = ukuran populasi 

moe = prosentase kemungkinan ketidaktelitian yang masih dapat ditolerir 

Dengan menggunakan rumus slovin menurut Mulyanto (2010) di atas maka dapat 

diketahui jumlah sampel minimal yaitu : 

 

n=  

 

 

n=             =  sampel 161 responden 

 

3.5 Operasional Variabel 

 Variabel-variabel yang akan diteliti dalam penelitian ini terdapat pada tabel 

berikut ini : 

Tabel 3. 2  Operasional Variabel 

Variabel Definisi Variabel Alat Ukur 
Skala 

Pengukuran 

Kesehatan & 

Keselamatan 

Kerja (K3) (X1) 

Tindakan yang menjamin 

terciptanya kondisi kerja yang 

aman, terhindar dari gangguan 

fisik dan mental melalui 

pembinaan dan pelatihan, 

pengarahan dan kontrol 

terhadap pelaksanaan tugas dari 

para karyawan dan pemberian 

bantuan sesuai dengan aturan 

yang berlaku baik lembaga 

pemerintah maupun perusahaan 

tempat bekerja. (Robert L. 

Mathis dan John H. Jackson, 

2008) 

K3(1) : Adanya 

pertemuan berkala 

antara manajer dengan 

pekerjanya untuk 

mengambil keputusan 

yang mempengaruhi 

organisasi kerja. 

K3(2) : Adanya 

komitmen perusahaan 

untuk kesejahteraan 

pekerjanya melalui 

kebijakan kesehatan dan 

keselamatan kerja. 

K3(3) : Adanya 

Likert 

1+ (300.0.05
2
)
 

270 

270 

1.675

5 
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Variabel Definisi Variabel Alat Ukur 
Skala 

Pengukuran 

pelatihan khusus yang 

diadakan oleh 

perusahaan dengan 

mempertimbangkan 

karakteristik setiap 

posisi pekerjaan. 

K3(4) : Perusahaan 

melaksanakan pelatihan 

kesehatan dan 

keselamatan kerja pada  

hari kerja. 

K3(5) : Adanya intruksi 

manual yang diuraikan 

perusahaan kepada para 

pekerjanya untuk 

mencegah terjadinya 

kecelakaan kerja. 

K3(6) : Perusahaan 

telah menguraikan 

rencana                                                                                                                                                                                                                                                          

darurat untuk risiko-

risiko serius. 

K3(7) : Pekerja 

diberitahu tentang risiko 

yang terkait dengan 

pekerjaan mereka. 

K3(8) : Perusahaan 

memiliki sistem untuk 

mengidentifikasi risiko 

di semua posisi 

pekerjaan. 

K3(9) : Inspeksi 
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Variabel Definisi Variabel Alat Ukur 
Skala 

Pengukuran 

sistematis yang 

dilakukan secara 

periodik untuk 

memastikan fungsi 

efektif dari seluruh 

sistem. 

K3(10) : Kecelakaan 

kerja dilaporkan dan 

dicatat. 

(Gouri Shankar Beriha 

et al, 2012) 

Lingkungan Kerja 

(X2) 

Keseluruhan alat perkakas dan 

bahan yang dihadapi, 

lingkungan sekitarnya di mana 

seseorang bekerja, metode 

kerjanya, serta pengaturan 

kerjanya baik sebagai 

perseorang maupun sebagai 

kelompok. (Sedarmayanti, 

2011) 

LK1 : Penerangan di 

ruang kerja. 

LK2 : Ruang gerak di 

tempat kerja. 

LK3 : Pengaturan 

tempat kerja sesuai 

tahap pekerjaan. 

LK4 : Suhu udara 

ruangan kerja. 

LK5 : Kebisingan/ 

getaran yang dirasakan 

setiap karyawan. 

LK6 : Kelembapan 

tempat kerja. 

(Sedarmayanti, 2011) 

Likert 

Kinerja Karyawan 

(Y) 

Seberapa baik seorang 

karyawan melakukan 

pekerjaannya dibandingkan 

dengan standar kerja yang ada. 

Standar kinerja didefinisikan 

sebagai kinerja yang diharapkan 

KK1 : Kesesuaian 

jumlah hasil kerja 

dengan standar yang 

ditetapkan. 

KK2 : Kualitas hasil 

kerja dengan standar 

 

Likert 
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Variabel Definisi Variabel Alat Ukur 
Skala 

Pengukuran 

atas suatu pekerjaan 

dibandingkan dengan tujuan 

dan target dari perusahaan 

(Robert L. Mathis dan John H. 

Jackson, 2008) 

yang ditetapkan. 

KK3 : Waktu yang 

dipergunakan dalam 

menyelesaikan 

pekerjaan sesuai standar 

yang ditetapkan. 

KK4 : Tingkat 

kehadiran karyawan 

setiap bulannya. 

KK5 : Kemampuan 

karyawan dalam 

mengerjakan hal-hal 

baru diperusahaan. 

KK6 : Kecepatan 

beradaptasi dengan 

pekerjaan yang 

dibebankan. 

(Robert L. Mathis dan 

John H. Jackson, 2008) 

Sumber: diadaptasi oleh penulis 

 

3.6. Teknik Pengolahan Data 

 Pengujian ke dalam instrumen dilakukan dengan uji validitas dan uji 

reliabilitas. Pengujian persyaratan analisis dilakukan dengan uji normalitas dan uji 

homogenitas. Sedangkan pengujian hipotesis dilakukan dengan mengunakan pengujian 

asumsi klasik dan pengujian korelasi berganda. 
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3.6.1 Uji Instrumen 

3.6.1.1 Uji Validitas 

 Validitas adalah ketepatan atau kecermatan suatu instrumen dalam mengukur 

apa yang ingin diukur. Validitas adalah Suatu ukuran yang menunjukkan sejauh mana 

instrumen pengukur mampu mengukur apa yang diukur. Uji Validitas digunakan untuk 

mengukur sah atau valid tidaknya satu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika 

pertanyaan pada kuesioner tersebut mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan 

diukur oleh kuesioner tersebut Ghozali (2009). Dalam penentuan layak atau tidak 

layaknya suatu item yang digunakan, biasanya dilakukan uji signifikansi koefisien 

korelasi pada taraf signifikansi >0,05 yang artinya suatu sistem dianggap valid jika 

berkorelasi signifikan terhadap skor total. Analisis validitas data pada penelitian ini 

menggunakan cara Bivariate Pearson (korelasi produk momen pearson) yaitu 

mengkorelasikan masing-masing skor item dengan skor total. Skor total adalah 

penjumlahan dari seluruh item yang akan diuji Priyatno (2012). 

3.6.1.2  Uji Reliabilitas 

 Jika alat ukur telah dinyatakan valid, maka langkah selanjutnya ialah 

menguji tingkat reliabilitas alat ukur tersebut. Reliabilitas adalah suatu nilai yang 

menunjukkan konsistensi suatu alat ukur apakah alat pengukur yang digunakan dapat 

diandalkan dan tetap konsisten jika pengukuran tersebut diulang. Alat ukur dapat 

dikatakan reliabel jika alat ukur itu stabil, dapat diandalkan dan dapat diramalkan. 

Sedangkan alat ukur yang tidak reliabel adalah jika alat ukur yang digunakan tidak tetap 

atau berubah-ubah dan bila alat ukur tersebut digunakan berkali-kali akan memberikan 

hasil yang tidak sama atau dengan kata lain tidak konsisten. Uji reliabilitas bisa 

dilakukan dengan menggunakan teknik alpha cronbach. Menurut Sekaran (1992) yang 
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dalam Priyatno (2012), reliabilitas instrumen menggunakan batas 0,6, jika alpha 

cronbach lebih besar dari 0,6 maka pertanyaan dinyatakan reliabel. Riliabilitas yang 

kurang dari 0.6 adalah cukup baik, sedangkan 0.7 dapat diterima dan di atas 0.8 adalah 

baik. Jika alat ukur sudah dinyatakan reliabel, maka instrumen yang telah dipilih dapat 

digunakan untuk pengukuran dalam pengumpulan data penelitian. Apabila tidak reliabel, 

maka alat ukur dan tingkat kesalahan pengukuran yang dipakai harus dievaluasi lagi. 

3.6.2  Uji Asumsi Klasik 

 Pengujian atas asumsi klasik terhadap data yang akan diperoleh perlu untuk 

diidentifikasi bilamana terdapat normalitas, multikolinearitas dan heteroskedastisitas. 

3.6.2.1  Uji Normalitas 

 Uji asumsi normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, 

variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal atau tidak. Distribusi 

normal akan membentuk satu garis lurus diagonal, dan ploting data residual akan 

dibandingkan dengan garis diagonal. Jika distribusi data residual normal, maka garis 

yang menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya. Menurut 

Priyatno (2012) dasar pengambilan keputusan memenuhi normalitas atau tidak sebagai 

berikut : 

1. Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal atau 

grafik histogramnya menunjukan pola dsitribusi normal, maka model regresi memenuhi 

asumsi normalitas. 

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

atau grafik histogram tidak menunjukan pola distribusi normal, maka regresi tidak 

memenuhi asumsi normalitas. 
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 Pengujian normalitas galat regresi dalam penelitian ini dilakukan dengan 

menggunakan uji statistik Kolmogorov-Smirnov Z (I-Sample K-S) terhadap variabel 

residual.  

Adapun hipotesa uji normalitas adalah sebagai berikut: 

H0 : residual data berdistribusi normal 

Ha  : residual data tidak berdistribusi normal 

Sedangkan dasar pengambilan keputusan uji statistik Kolmogorov-Smirnov Z (I-Sample 

K-S) adalah sebagai berikut: 

1. jika nilai Asymp. Sig. (2-tailed) kurang dari 0,05, maka H0 ditolak. Hal ini berarti data 

residual terdistribusi tidak normal; 

2. jika nilai Asymp. Sig. (2-tailed) lebih dari 0,05, maka H0 tidak dapat ditolak. Hal ini 

berarti data residual terdistribusi normal. 

3.6.2.2  Uji Multikolinearitas 

 Uji multikolinearitas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya 

penyimpangan asumsi klasik multikolinearitas yaitu adanya hubungan linear antar 

variabel independen dalam model regresi. Prasyarat yang harus dipenuhi dalam model 

regresi adalah tidak adanya model regresi. Ada beberapa metode pengujian yang bisa 

digunakan untuk menguji multikolinearitas dalam model regresi, diantaranya: 

1. Dengan melihat nilai Varian Inflation Factor (VIF) pada model regresi. 

2. Dengan membandingkan nilai koefisien determinasi individual (r²) dengan nilai 

determinasi secara serentak (R²), dan 

3. Dengan melihat nilai eigenvalue dan condition index. 

 Dalam penelitian ini, uji multikolinieritas dilihat melalui nilai Tolerance dan 

VIF. Jika semakin kecil nilai Tolerance dan semakin besar nilai VIF maka semakin 
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mendekati terjadinya masalah multikolinieritas, dimana jika Tolerance lebih dari 0.1 dan 

VIF kurang dari 10 maka tidak terjadi multikolinieritas Priyatno (2012). 

3.6.2.3  Uji Heteroskedastisitas 

 Uji heterokedastisitas digunakan untuk mengetahui terdapat kesamaan varian 

dari residual untuk semua pengamatan pada model regresi. Prasyarat yang harus 

dipenuhi ialah tidak adanya gejala heterokedastisitas. Uji heterokedastisitas dilakukan 

dengan cara melihat pola titik-titik pada scatterplots regresi yaitu dengan cara melihat 

grafik scatterplot antara standardized predicted value (ZPRED) dengan studentized 

residual (SRESID). Jika titik-titik menyebar dengan pola yang tidak jelas di atas dan di 

bawah angka 0 pada sumbu Y maka disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah 

heteroskedastisitas pada model regresi Priyatno (2012). 

 Uji heteroskedastisitas menunjukkan bahwa varians dari setiap error bersifat 

heterogen yang berarti melanggar asumsi klasik yang mensyaratkan bahwa varians dari 

error harus bersifat homogen. Pengujian lainnya dilakukan dengan uji Spearman Rank 

Test. Hipotesa pengujian heteroskedastisitas adalah sebagai berikut: 

H0 : tidak ada heteroskedastisitas 

Ha  : ada heteroskedastisitas 

 

Adapun kriteria keputusan pengujian heteroskedastisitas adalah sebagai berikut: 

1. jika sig.  > 0,05 maka H0 tidak dapat ditolak, artinya tidak ada heteroskedastisitas; 

2. jika sig.  < 0,05 maka  H0 ditolak, artinya ada heteroskedastisitas. 
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3.6.3  Uji Model Analisis 

3.6.3.1  Analisis Regresi Linear Berganda 

 Secara umum, analisis regresi berganda pada dasarnya adalah studi mengenai 

ketergantungan variabel dependent (terikat) dengan satu atau lebih variabel independent 

(variabel bebas), dengan tujuan untuk mengestimasi dan/atau memprediksi seberapa 

besar pengaruh antara variabel dependent terhadap variabel independent yang diketahui 

Ghozali (2009). Dalam penelitian ini, terdapat lebih dari satu variabel independent, yaitu 

kesehatan dan keselamatan kerja dan lingkungan kerja, maka disebut sebagai persamaan 

regresi berganda. 

Y = b0 + b1X1 + b2X2 + e 

Notasi variabel sebagai berikut : 

Y = Kinerja 

b0 = Konstanta 

b1 = Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) 

b2 = Lingkungan Kerja 

e = Error 

3.6.3.2  Analisis Koefisien Determinasi (R²) 

 Koefisien determinasi (R
2
) adalah mengukur seberapa jauh kemampuan 

model dalam menerangkan variasi-variasi dependen. Nilai determinasi adalah antara nol 

dan satu, yaitu 0 ≤ R
2
 ≤ 1. Semakin angkanya mendekati 1 (satu) maka semakin baik 

garis regresi karena mampu menjelaskan data aktualnya, namun jika semakin kecil nilai 

R
2
 maka berarti kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen 

semakin terbatas. 
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3.6.4  Uji Hipotesis 

3.6.4.1  Uji T 

 Uji hipotesis secara parsial atau uji t digunakan untuk mengetahui  pengaruh 

dari masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Uji ini dilakukan 

dengan membandingkan  nilai t hitung dengan nilai t tabel. Taraf signifikansi dalam 

penelitian ini adalah 0.05 (Confidence Interval 95%), nilai tersebut merupakan ukuran 

standart yang sering digunakan dalam penelitian. Menentukan t hitung dengan mengacu 

pada tabel Independent Sample Test, sedangkan t tabel diperoleh melalui tabel statistik α 

= 5% dengan melakukan uji 2 (dua) sisi dan penghitungan derajat kebebasan (df = n – k). 

Adapun kriteria pengujian uji t adalah sebagai berikut : 

Ho diterima jika : -ttabel < thitung < ttabel 

Ho ditolak jika : -thitung < -ttabel atau thitung > ttabel 
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BAB IV 

ANALISIS DAN PENELITIAN 

 

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian 

4.1.1 Sejarah Umum 

 Bakrie Metal Industries khusus Bekasi Fabrication Unit pada awalnya 

merupakan usaha bersama antara ARMCO Australia dan PT. Bakrie & Brother‟s yang 

didirikan pada tahun 1981 dan berlokasi di Jalan Raya Kaliabang Bungur No. 86, 

Kelurahan Harapan Jaya, Kecamatan Bekasi Utara, Bekasi 17124, yang kemudian pada 

tahun 1984 keseluruhan saham perusahaan ini dimiliki sepenuhnya oleh Bakrie & 

Brother‟s, dimana pengoperasian perusahaan ini sepenuhnya dilakukan oleh tenaga-

tenaga terampil dari Indonesia. 

 Pada tahun 1987 perusahaan ini berubah nama menjadi PT. Bakrie 

Corrugated Metal Industry (PT. BCMI) dan pada tahun 2008 menjadi PT. Bakrie Metal 

Industries (PT. BMI) yang merupakan salah satu perusahaan dari kelompok usaha Bakrie 

yang bergerak di bidang pembuatan baja bergelombang serta jembatan. 

 PT. Bakrie Metal Industries adalah perusahaan yang memiliki manajemen 

mutu dan sudah bersertifikat ISO 9001:2008. Kapasitas produksi dari PT. Bakrie Metal 

Industries adalah 19.200 per tahun, yang terdiri dari produk Nestable Flange, Multi 

Plate, Guard Rail, Bridge Deck, Steel Fabrication dan Jembatan Baja. Produk-produk 

baja bergelombang PT. Bakrie Metal Industries memiliki mutu standard SNI. Sedangkan 

untuk proses galvanizing, kemampuan proses mencapai 12.000 ton per tahun. 

 Pada saat ini produk PT. Bakrie Metal Industries telah dipakai di seluruh 

Indonesia dan Negara-negara lain di Asia dan Australia. Dengan dibantu oleh tenaga-
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tenaga yang professional, PT. Bakrie Metal Industries siap membantu dan memecahkan 

masalah-masalah Anda yang berkaitan dengan bidang EPC (Engineering, Procurement 

& Construction) struktur baja dan produk baja bergelombang. 

4.1.2 Visi Misi 

 Visi PT. Bakrie Metal Industries : 

 Menjadi pabrikan Jembatan Baja (Steel Bridge) dan Baja Bergelombang 

(Corrugated Metal) dengan kualitas terbaik, tepat waktu dan kompetitif serta 

berkembang menjadi perusahaan EPC yang handal dan terpercaya di bidang Steel 

Structures. 

 Misi PT. Bakrie Metal Industries : 

1. Bertujuan pada pencapaian nilai tambah maksimum dengan menyempurnakan rantai 

 nilai perusahaan. 

2. Mencari dan menangkap peluang bisnis yang berhubungan dengan logam. 

3. Untuk memberikan kualitas hidup yang lebih baik stakeholoder kami dengan 

 menerapkan standar Internasional pada peraturan perusahaan. 

4.1.3 Lambang dan Logo PT. Bakrie Metal Industries-Bekasi Fabrication Unit 
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4.1.4 Struktur Organisasi PT. Bakrie Metal Industries-Bekasi Fabrication 

 Unit 

Gambar 4.1 Struktur Organisasi PT. Bakrie Metal Industries-Bekasi Fabrication 

Unit 

 

4.2 Hasil Analisis dan Pembahasan 

4.2.1 Populasi dan Sampel 

 Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah Karyawan Produksi pada 

PT. Bakrie Metal Industries-Bekasi Fabrication Unit sebanyak 270 orang yang tercatat 

sudah memiliki masa kerja lebih dari 3 bulan. Oleh karena populasi sudah diketahui, 

maka berikut perhitungan penentuan jumlah sampel yang dijadikan dasar pengambilan 

sampel dengan menggunakan rumus slovin menurut Mulyanto (2010): 
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n  =                 N 

1+N (moe)
2
 

 

Keterangan : 

n =  ukuran sampel 

N =  populasi dibagian Produksi 

moe =  presentase kemungkinan ketidaktelitian yang masih dapat ditolerir 

Maka dapat diketahui jumlah sampel minimal yaitu : 

n =       270  

         1 + 270 (0,05)
2
 

n =  161 orang 

4.2.2 Profil Responden 

4.2.2.1 Jenis Kelamin 

72%

28%

Jenis Kelamin

Pria

Wanita

 

Sumber: Data Primer yang diolah peneliti 

 Dari hasil pengolahan data pre-test dan kuesioner, dapat diketahui bahwa 

responden yang berjenis kelamin pria berjumlah 116 orang atau sebesar 72%, sedangkan 

responden yang berjenis kelamin wanita berjumlah 45 orang atau sebesar 28%. Dari data 

tersebut disimpulkan bahwa mayoritas responden pria lebih banyak dalam penelitian ini. 
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4.2.2.2 Usia 

44%

37%

19%

Usia

21 - 30

31 - 40

41 - 50

 

Sumber: Data Primer yang diolah peneliti 

 Dari hasil pengolahan pre-test dan kuesioner, dapat diketahui bahwa 

responden yang berusia 21-30 tahun berjumlah 71 orang atau sebesar 42%, lalu 

responden yang berusia 31-40 tahun berjumlah 60 orang atau sebesar 37% dan 

responden yang berusia 41-50 tahun berjumlah 30 orang atau sebesar 19%. Dari data 

tersebut disimpulkan bahwa mayoritas responden berusia 21-30 tahun lebih banyak 

dalam penelitian ini. 

4.2.2.3 Lama Bekerja 

46%

32%

13%
8%

1%

Lama Kerja

0 - 5

6 - 10

11 - 15

16 - 20

> 20

 

Sumber: data primer yang diolah peneliti 
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 Dari hasil pengolahan pre-test dan kuesioner, dapat diketahui bahwa 

responden yang sudah lama bekerja di perusahaan ini 0-5 tahun berjumlah 74 orang atau 

sebesar 46%, lalu responden yang sudah lama bekerja sekitar 6-10 tahun berjumlah 52 

orang atau sebesar 32% dan responden yang sudah lama bekerja di perusahaan ini sekitar 

11-15 tahun berjumlah 21 orang atau sebesar 13% dan responden yang sudah lama 

bekerja di perusahaan ini sekitar 16-20 tahun berjumlah 13 orang atau sebesar 8% dan 

yang terakhir, responden yang sudah lama bekerja di perusahaan ini lebih dari 20 tahun 

dalam penelitian ini berjumlah 1 orang atau sebesar 1%. Dari data tersebut disimpulkan 

bahwa mayoritas responden yang memiliki lama dalam bekerja di perusahaan ini 0-5 

tahun lebih banyak dalam penelitian ini. 

4.2.3 Hasil Uji Pretest 

 Uji Pre-test ini dilakukan dengan menyebar kuisioner kepada 30 orang 

responden yang berusia diatas 21 tahun dan sudah bekerja di PT. Bekasi Metal 

Industries-Bekasi Fabrication Unit. Hal ini dilakukan agar peneliti dapat mengetahui 

apakah variabel yang diteliti dinyatakan valid dan dapat melakukan penelitian lebih 

lanjut. Adapun hasil uji yang telah dilakukan adalah uji validitas dan uji reliabilitas yang 

akan dibahas sebagai berikut: 

4.2.3.1 Uji Validitas Pre-Test 

 Analisis validitas data Pre-Test pada penelitian ini menggunakan responden 

awal berjumlah 30 karyawan. 
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Tabel 4.1 Pre-Test Uji Validitas 

Variabel Pernyataan 
Pearson 

Correlation 
r Tabel 

Hasil Pre-

Test 

Kesehatan dan 

Keselamatan 

Kerja (K3) 

(X1) 

K3(1) 0,774 0,361 Valid 

K3(2) 0,753 0,361 Valid 

K3(3) 0,697 0,361 Valid 

K3(4) 0,597 0,361 Valid 

K3(5) 0,764 0,361 Valid 

K3(6) 0,840 0,361 Valid 

K3(7) 0,753 0,361 Valid 

K3(8) 0,797 0,361 Valid 

K3(9) 0,609 0,361 Valid 

K3(10) 0,469 0,361 Valid 

Lingkungan 

Kerja (X2) 

LK(1) 0,662 0,361 Valid 

LK(2) 0,701 0,361 Valid 

LK(3) 0,503 0,361 Valid 

LK(4) 0,586 0,361 Valid 

LK(5) 0,779 0,361 Valid 

LK(6) 0,699 0,361 Valid 

Kinerja 

Karyawan (Y) 

KK(1) 0,510 0,361 Valid 

KK(2) 0,652 0,361 Valid 

KK(3) 0,711 0,361 Valid 

KK(4) 0,580 0,361 Valid 

KK(5) 0,667 0,361 Valid 

KK(6) 0,832 0,361 Valid 

 

 Pada tabel diatas dapat diketahui bahwa hasil perhitungan validitas pada ketiga 

variabel adalah sebanyak 22 penyataan. Untuk nilai r taraf kepercayaan 95% atau 

signifikansi 5% dapat dicari berdasarkan jumlah responden (N). Oleh karena N=30 maka 

df=N-2=30-2=28. Nilai r tabel = 0,361 (df=28, α=0,05). Hasil Pearson Correlation pada 

tabel diatas diketahui bahwa semua butir pernyataan memiliki nilai r hitung > r tabel  

sehingga semua pernyataan dikatakan valid. 
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4.2.3.2 Uji Realiabilitas Pre-Test 

 Sebelum instrumen digunakan untuk penelitian, sebaiknya dilakukan uji 

reliabilitas terlebih dahulu pada saat pre-test. Menurut Soekaran (1992) dalam Priyatno 

(2012), reliabilitas instrument menggunakan batas 0,6. Jika cronbach alpha lebih besar 

dari 0,6 maka alat ukur dinyatakan reliabel. Jika alat ukur sudah dinyatakan reliabel, 

maka instrumen yang telah dipilih dapat digunakan untuk pengukuran dalam 

pengumpulan data penelitian. Apabila tidak reliabel, maka alat ukur dan tingkat 

kesalahan pengukuran yang dipakai harus dievaluasi lagi. 

Tabel 4.2 Pre-Test Uji Reliabilitas 

Variabel Cronbach Alpha N of Items Hasil Pre-test 

Kesehatan dan 

Keselamatan Kerja 

(K3) (X1) 

 

0,889 10 Reliabel 

Lingkungan Kerja 

(X2) 
0,725 6 Reliabel 

Kinerja Karyawan 

(Y) 
0,723 6 Reliabel 

Sumber: data primer yang diolah peneliti  

 Dari tabel diatas berdasarkan hasil pengolahan data menggunakan SPSS, dapat 

diketahui bahwa semua pernyataan yang ada pada setiap variabel tersebut reliabel. Hal 

tersebut ditunjukan dengan keseluruhan nilai Cronbach Alpha dari masing-masing 

variabel pada uji tersebut bernilai > 0,6. Hal ini menunjukkan bahwa setiap pernyataan 

yang digunakan sebagai alat ukur adalah reliabel dan dapat digunakan untuk penelitian 

selanjutnya. 
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4.3 Analisis Hasil Uji Instrumen 

 Uji Validitas dan Reliabilitas ini diolah setelah peneliti melakukan 

penyebaran kuisioner dan berdasarkan jawaban dari kuisioner yang telah diberikan 

kepada jumlah sampel yang telah ditentukan sebelumnya yaitu sebanyak 161 Karyawan 

Produksi di PT. Bakrie Metal Industries-Bekasi Fabrication Unit, sesuai dengan hasil 

yang telah peneliti targetkan sebelumnya. 

4.3.1 Uji Validitas 

Tabel 4.3 Tabel Uji Validitas 

Variabel Pernyataan 
Pearson 

Correlation 
r Tabel Hasil 

Kesehatan dan 

Keselamatan 

Kerja (K3) (X1) 

K3(1) 0.692 0,154 Valid 

K3(2) 0.688 0,154 Valid 

K3(3) 0.640 0,154 Valid 

K3(4) 0.521 0,154 Valid 

K3(5) 0.555 0,154 Valid 

K3(6) 0.579 0,154 Valid 

K3(7) 0.542 0,154 Valid 

K3(8) 0.706 0,154 Valid 

K3(9) 0.571 0,154 Valid 

K3(10) 0.396 0,154 Valid 

Lingkungan 

Kerja (X2) 

LK(1) 0.705 0,154 Valid 

LK(2) 0.593 0,154 Valid 

LK(3) 0.642 0,154 Valid 

LK(4) 0.641 0,154 Valid 

LK(5) 0.668 0,154 Valid 

LK(6) 0.677 0,154 Valid 

Kinerja 

Karyawan (Y) 

KK(1) 0.624 0,154 Valid 

KK(2) 0.654 0,154 Valid 

KK(3) 0.649 0,154 Valid 

KK(4) 0.584 0,154 Valid 

KK(5) 0.690 0,154 Valid 

KK(6) 0.685 0,154 Valid 

Sumber: data primer yang diolah peneliti 
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 Dari tabel diatas hasil uji validitas penelitian diketahui bahwa indikator-indikator 

setiap variabel yang terdapat pada instrumen penelitian ini adalah valid atau dapat 

digunakan untuk mengukur keseluruhan variabel yang akan diteliti. 

  Hasil tabel pengujian uji validitas menunjukkan bahwa keseluruhan indikator 

variabel kesehatan & keselamatan kerja (K3), lingkungan kerja, dan kinerja karyawan 

masing-masing memperlihatkan skor Pearson Correlation yang lebih besar dari r tabel 

(0,154). Oleh karena N=161 maka df=N-2=161-2=159 (df=161, α=0,05). Hasil Pearson 

Correlation pada tabel diatas diketahui bahwa semua butir pernyataan memiliki nilai r 

hitung > r tabel  sehingga semua pernyataan dikatakan valid. 

4.3.2 Uji Reliabilitas 

 Uji Reliabilitas adalah menguji konsistensi alat ukur, apakah hasilnya tetap 

konsisten jika pengukuran diulang Priyatno (2012). Apabila suatu alat ukur digunakan 

berulang dan hasil yang diperoleh relatif konsisten maka alat ukur tersebut dianggap 

handal (reliabel). Uji reliabilitas yang banyak digunakan adalah metode Cronbach Alpha. 

Menurut Priyatno (2012) reliabilitas yang kurang dari 0.6 adalah cukup baik, sedangkan 

0.7 dapat diterima dan di atas 0.8 adalah baik. 

Tabel 4.4 Tabel Uji Reliabilitas 

Variabel Cronbach Alpha N of Items Hasil 

Kesehatan & 

Keselamatan Kerja 

(K3) (X1) 

0,781 10 Reliabel 

Lingkungan Kerja 

(X2) 
0,728 6 Reliabel 

Kinerja Karyawan 

(Y) 
0,710 6 Reliabel 

Sumber: data primer yang diolah peneliti  

 Dari tabel diatas, dapat diketahui bahwa semua pernyataan yang ada pada 

setiap variabel tersebut adalah reliabel. Hal tersebut ditunjukan dengan keseluruhan nilai 

Pengaruh Kesehatan..., Ayu Larasati Kemalaputri, Ma.-Ibs, 2013



79 

 

Cronbach Alpha pada uji tersebut bernilai > 0,6. Hal ini menunjukkan bahwa setiap 

pernyataan yang digunakan sebagai alat ukur adalah reliabel dan dapat digunakan untuk 

penelitian selanjutnya. 

4.4 Uji Asumsi Klasik 

4..4.1 Uji Normalitas 

 Dalam penelitian ini cara yang digunakan untuk menguji apakah data 

terdistribusi normal atau tidak adalah dengan menggunakan uji One Sample Kolmogorov 

Smirnov dengan menggunakan taraf signifikansi sebesar 0,05. Data dinyatakan 

terdistribusi normal jika signifikansi lebih besar dari 5% atau 0,05 Priyatno (2012). 

Tabel 4.5 Tabel Uji Normalitas 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

161
.0000000

1.39848592
.053
.053

-.038
.668
.764

N
Mean
Std.  Dev iation

Normal Parameters a,b

Absolute
Positive
Negative

Most Extreme
Dif f erences

Kolmogorov-Smirnov Z
Asy mp. Sig. (2-tailed)

Unstandardized
Residual f or

LINGKUNGAN
KERJA, K3, KINERJA

KARYAWAN

Test distribution is Normal.a. 

Calculated f rom data.b. 
 

Sumber: data primer yang diolah peneliti  

 Pada hasil output SPSS 20 yang terdapat pada tabel di atas, menunjukkan 

nilai signifikansi untuk unstandardized residual dari seluruh variabel independen dan 

dependen yang akan diuji memiliki nilai Asymp. Sig. 0.764 > alpha 0.05, maka Ho tidak 

dapat ditolak. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sebaran nilai residual pada 
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seluruh model persamaan regresi dinyatakan berdistribusi normal, sehingga dapat 

dilakukan pengujian lebih lanjut karena asumsi kenormalan data telah terpenuhi. 

 

Sumber: data primer yang diolah peneliti  

 Pada hasil output SPSS 20 yang ditunjukkan pada gambar di atas, tampak dari 

gambar tersebut menunjukkan bahwa data bergerombol disekitar garis uji yang 

mengarah ke kanan atas, tidak ada gerombolan plot data yang terletak jauh dari garis uji 

normalitas. Dengan demikian data tersebut bisa dikatakan mempunyai sebaran yang 

normal atau dengan kata lain telah memenuhi asumsi normalitas sebaran data. 

4.4.2 Uji Multikolinieritas 

 Uji multikolinearitas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya 

penyimpangan asumsi klasik multikolinearitas yaitu adanya hubungan linear antara 

variabel independen dalam model regresi Ghozali (2009). Penelitian ini menggunakan 

nilai Variance Inflation Factor (VIF) dalam Colinearity Statistics untuk menentukan ada 
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atau tidak adanya gejala multikolinearitas. Hasil VIF > 10 menunjukkan adanya gejala 

multikolinearitas, sedangkan nilai VIF yang < 10 menunjukkan tidak adanya gejala 

multikolinearitas. Hasil dari pengujian multikolinearitas dapat dilihat dalam tabel berikut 

ini: 

Tabel 4.6 Tabel Uji Multikoliniertas 

Coefficientsa

4.222 1.272 3.318 .001
.294 .037 .493 7.988 .000 .584 1.713
.352 .055 .394 6.384 .000 .584 1.713

(Constant)
K3
LINGKUNGAN KERJA

Model
1

B Std.  Error

Unstandardized
Coeff icients

Beta

Standardized
Coeff icients

t Sig. Tolerance VIF
Collinearity  Statistics

Dependent Variable: KINERJA KARYAWANa. 
 

Sumber: data primer yang diolah peneliti 

 Berdasarkan hasil perhitungan diatas, terlihat bahwa variabel kesehatan dan 

keselamatan kerja (K3) dan lingkungan kerja memiliki nilai VIF < 10 dan nilai 

Tolerance lebih besar dari 0,1 sehingga dapat dinyatakan model regresi tidak terdapat 

masalah multikolinieraritas. 

4.4.3 Uji Heteroskedastisitas 

 Uji heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya 

penyimpangan asumsi klasik heteroskedastisitas yaitu adanya ketidaksamaan varian dari 

residual untuk semua pengamatan pada model regresi Ghozali (2009). 

 Metode yang digunakan adalah melihat pola titik-titik pada scatterplots 

regresi yaitu dengan cara melihat grafik scatterplot antara standardized predicted value 

(ZPRED) dengan studentized residual (SRESID). Jika titik-titik menyebar dengan pola 

yang tidak jelas di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y maka disimpulkan bahwa 

tidak terjadi masalah heteroskedastisitas pada model regresi Priyatno (2012). 
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Gambar 4.2 Grafik Scatterplot 

 
Sumber: data primer yang diolah peneliti 

Tabel 4.7 Tabel Heteroskedastisitas 

Correlations 

 K3TOTAL LKTOTAL Unstandardized 

Residual 

Spearman's 

rho 

K3TOTAL 

Correlation 

Coefficient 
1.000 .567

**
 .043 

Sig. (2-

tailed) 
. .000 .589 

N 161 161 161 

LKTOTAL 

Correlation 

Coefficient 
.567

**
 1.000 .010 

Sig. (2-

tailed) 
.000 . .904 

N 161 161 161 

Unstandardized 

Residual 

Correlation 

Coefficient 
.043 .010 1.000 

Sig. (2-

tailed) 
.589 .904 . 

N 161 161 161 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

Sumber: data primer yang diolah peneliti 
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 Berdasarkan Tabel 4.7 terlihat bahwa untuk hasil uji korelasi spearman dari 

ke-2 variabel independen di atas diperoleh nilai signifikansi sebesar 0.589, dan 0.904 

yang berada di atas alpha 0.05, maka hal ini dapat diartikan bahwa varians (ragam) dari 

seluruh variabel independen tidak berbeda secara nyata (signifikan). Dengan kata lain 

ragam (varians) untuk variabel independen adalah homogen (tidak terjadi 

heteroskedastisitas), sehingga dapat dilakukan pengujian lebih lanjut. 

4.5 Uji Model Regresi 

 Analisis regresi berganda dilakukan peneliti untuk mengukur pengaruh antara 

variabel kesehatan dan keselamatan kerja (K3) (X1), lingkungan kerja (X2) sebagai 

variabel independent terhadap kinerja karyawan (Y) sebagai variabel dependent. 

4.5.1 Pembahasan Model Regresi 

 Berdasarkan hasil yang diperoleh dari tabel, maka penulis dapat membuat 

suatu model persamaan regresi, dimana model persamaan regresi tersebut adalah: 

Tabel 4.8 Model Regresi 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 4.222 1.272  3.318 .001 

K3 .294 .037 .493 7.988 .000 

Lingkungan 

Kerja 
.352 .055 .394 6.384 .000 

a. Dependent Variable: Kinerja Karyawan 

Sumber: data primer yang diolah peneliti 

Ŷ= β0 + β1X1 + β2X2 

Kinerja Karyawan = 4.222 + 0.294 Kesehatan & Keselamatan Kerja + 0.352 Lingkungan 

Kerja 
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Keterangan : 

Y = Kinerja Karyawan 

X1 = Kesehatan & Keselamatan Kerja (K3) 

X2 = Lingkungan Kerja 

 Koefisien regresi kesehatan dan keselamatan kerja (K3) sebesar 0.294 dan 

bertanda positif menyatakan bahwa variabel Kesehatan dan Keselamatan Kerja 

berbanding lurus dengan kinerja karyawan. Koefisien regresi lingkungan kerja sebesar 

0.352 dan bertanda positif menyatakan bahwa variabel lingkungan kerja berbanding 

lurus dengan kinerja karyawan. Hal ini sesuai dengan penelitian terdahulu yang 

dilakukan oleh Rabiul Ahasan (2002) dan  Husni (2011) dengan judul “Human 

adaptation to shift work in improving health, safety, and productivity some 

recommendations.” dan “Pengaruh Keselamatan & Kesehatan Kerja (K3) serta 

Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan PT. Indonesia Asahan Aluminium 

(INALUM) Kuala Tanjung.” Pada kedua penelitian terdahulu ini menyatakan bahwa 

pengaruh signifikan antara variabel kesehatan dan keselamatan kerja (K3) dan 

lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan. 

 Berdasarkan persamaan regresi diatas dapat diketahui bahwa variabel yang 

memiliki pengaruh paling dominan adalah lingkungan kerja. 

 Konstanta sebesar 4.222 artinya jika variabel kesehatan dan keselamatan kerja 

(K3) dan lingkungan kerja secara bersama nilainya adalah tetap (tidak berubah). Maka 

lingkungan kerja akan mengalami peningkatan sebesar 4.222. 
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4.6 Uji Hipotesis 

4.6.1 Uji T 

 Uji T digunakan untuk mengetahui adanya pengaruh antara kesehatan dan 

keselamatan kerja (K3) dan lingkungan kerja secara parsial terhadap kinerja karyawan. 

Jika  p ≥ 0,05 maka H0 tidak dapat ditolak Ghozali (2009). Hasilnya dapat dilihat pada 

tabel di bawah ini: 

Tabel 4.9 Tabel Uji T 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 4.222 1.272  3.318 .001 

K3 .294 .037 .493 7.988 .000 

Lingkungan 

Kerja 
.352 .055 .394 6.384 .000 

a. Dependent Variable: Kinerja Karyawan 

Sumber: data primer yang diolah peneliti 

Hipotesis 1: 

Ho1 : K3 tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. 

Ha1 : K3  berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. 

 Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa kesehatan dan keselamatan kerja 

memiliki nilai signifikan sebesar 0.000 < 0.05 sehingga  keputusannya adalah Ho ditolak. 

Maka dapat dinyatakan bahwa terdapat pengaruh antara kesehatan dan keselamatan kerja 

(K3) terhadap Kinerja Karyawan. Menurut Mathis dan Jackson (2008) kesehatan dan 

keselamatan kerja adalah tindakan yang menjamin terciptanya kondisi kerja yang aman, 

terhindar dari gangguan fisik dan mental melalui pembinaan dan pelatihan, pengarahan 

dan kontrol terhadap pelaksanaan tugas dari para karyawan dan pemberi bantuan sesuai 
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dengan aturan yang berlaku baik lembaga pemerintah maupun perusahaan tempat 

bekerja. Menurut Sedarmayanti (2011) Program keselamatan dan kesehatan kerja sebagai 

program pemeliharaan sumber daya manusia salah satunya bertujuan untuk 

meningkatkan kinerja sumber daya manusia. Hal ini sesuai dengan penelitian yang 

dilakukan Ahasan (2002) dengan judul “Human adaptation to shift work in improving health, 

safety, and productivity some recommendations.” menemukan adanya hubungan antara 

kesehatan dan keselamatan kerja dengan kinerja karyawan. 

Hipotesis 2 : 

Ho2 : lingkungan kerja tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. 

Ha2 : lingkungan kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. 

 Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa lingkungan kerja memiliki nilai 

signifikan sebesar 0.000 < 0.05 sehingga keputusannya adalah Ho ditolak. Maka dapat 

dinyatakan bahwa terdapat pengaruh antara lingkungan kerja terdahap kinerja karyawan. 

Lingkungan kerja yang baik akan mendorong pegawai agar senang bekerja dan 

meningkatkan rasa tanggung jawab melakukan pekerjaannya dengan lebih baik menuju 

kearah peningkatan kinerja karyawan (Sedarmayanti, 2011). Hal ini sesuai dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Husni (2011) dengan penelitian yang berjudul “Pengaruh 

Keselamatan & Kesehatan Kerja (K3) serta Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan PT. 

Indonesia Asahan Aluminium (INALUM) Kuala Tanjung.” yang menemukan adanya 

pengaruh yang signifikan antara lingkungan kerja dengan kinerja karyawan. 
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4.6.2 Analisis Koefisien Determinasi (R
2
) 

Tabel 4.10 Koefisien Determinasi (R
2
) 

Model Summary 

Mode

l 

R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 .806
a
 .649 .644 1.407 

a. Predictors: (Constant), Lingkungan Kerja, K3 

  

 Berdasarkan tabel hasil koefisien determinasi dapat dilihat bahwa nilai 

Adjusted R Square sebesar 0,644. Hal ini menyatakan bahwa variabel independen 

memiliki pengaruh sebesar 64,4% terhadap variabel dependen, sedangkan sisanya 

sebesar 35,6% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diungkap dalam penelitian ini. 

4.7 Implikasi Manajerial 

Tabel 4. Indikator Variabel 

Variabel Indikator Rata – Rata Indikator Rata – Rata Variabel 

Kesehatan dan 

Keselamatan Kerja 

(K3) 

Perusahaan sering 

mengadakan pertemuan 

berkala antara manajer 

dengan para pekerjanya 

untuk mengambil 

keputusan yang 

berhubungan dengan 

pekerjaan. 

4,224 

4,273 

Adanya komitmen dari 

perusahaan untuk 

kesejahteraan para 

pekerjanya melalui 

kebijakan kesehatan dan 

keselamatan kerja. 

4,429 

Perusahaan memberikan 

pelatihan khusus bagi 

setiap posisi pekerjaan 

para pekerja masing-

masing. 

4,342 

Perusahaan memberikan 

pelatihan kesehatan & 

keselamatan kerja untuk 

saya di hari kerja. 

4,348 
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Variabel Indikator Rata – Rata Indikator Rata – Rata Variabel 

Adanya instruksi manual 

yang diuraikan 

perusahaan kepada saya 

pekerja untuk mencegah 

terjadinya kecelakaan 

kerja. 

4,193 

Perusahaan menguraikan 

tentang rencana darurat 

kepada saya sebagai 

pekerja ketika terjadi 

risiko serius. 

4,329 

Saya diberitahu tentang 

risiko yang terkait 

dengan pekerjaan yang 

saya jalani sekarang ini. 

4,255 

Perusahaan memiliki 

sistem khusus untuk 

mengidentifikasi risiko, 

jika terjadi risiko pada 

posisi pekerjaan saya. 

4, 124 

Perusahaan mengadakan 

inspeksi sistematis yang 

dilakukan secara 

periodik untuk 

memastikan semua 

sistem berjalan dengan 

baik. 

4,317 

Kecelakaan kerja 

dilaporkan kepada para 

manajer. 

4,174 

Lingkungan Kerja 

Kondisi penerangan yang 

baik dapat mengurangi 

tingkat kecelakaan kerja 

pada saat saya sedang 

bekerja. 

4,528 

4.295 

Perusahaan memberikan 

tingkat kesesuaian ruang 

gerak kepada saya dalam 

bekerja. 

4,422 

Perusahaan mengatur 

tempat kerja sesuai 

tahap-tahap 

pekerjaannya. 

4,273 

Kondisi suhu udara yang 

saya rasakan di tempat 

saya bekerja dapat 

mendukung saya dalam 

bekerja dengan baik. 

4,211 
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Variabel Indikator Rata – Rata Indikator Rata – Rata Variabel 

Tingkat kebisingan yang 

saya rasakan akan 

mempengaruhi terhadap 

hasil kerja saya. 

4,143 

Kelembapan yang saya 

rasakan di tempat kerja 

akan mempengaruhi 

terhadap hasil kerja saya. 

4,193 

Sumber: data sekunder yang diolah peneliti 

 Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan terhadap 

variabel kesehatan dan keselamatan kerja dan lingkungan kerja, telah terbukti bahwa 

masing-masing variabel memiliki pengaruh dalam meningkatkan kinerja karyawan.  

 Tabel diatas menggambarkan bahwa penelitian ini memakai skala likert 

dimana skala ini menggunakan lima titik pada kedua ujung label dengan ketentuan 

semakin mendekati ke arah ujung titik 1 artinya sangat tidak setuju, sedangkan semakin 

mendekati ke arah ujung titik 5 artinya sangat setuju. Dari tabel diatas menggambarkan 

rata-rata per indikator dan per variabel dari dua variabel independent yaitu kesehatan dan 

keselamatan kerja (K3) dan lingkungan kerja.  

 Untuk variabel kesehatan dan keselamatan kerja (K3) memiliki pengaruh 

signifikan terhadap kinerja maka nilai tertinggi terdapat pada beberapa indikator berikut 

ini yaitu: adanya komitmen dari perusahaan untuk kesejahteraan para pekerjanya melalui 

kebijakan kesehatan dan keselamatan kerja yaitu sebesar 4,429 artinya para pekerja 

setuju dengan indikator tersebut maka perusahaan bisa tetap mempertahankan indikator 

ini dan dapat ditingkatkan lagi dengan setiap pekerja dijaminkan oleh asuransi terkemuka 

jika suatu saat nanti terjadi kecelakaan kerja, dapat dibuktikan dari pendapat  para 

responden yang mengatakan bahwa masih belum maksimalnya melalui jaminan 

kesehatan dan keselamatan kerja yang diberikan perusahaan karena selama ini jaminan 

tersebut hanya berdasarkan dari anggaran perusahaan yang tidak terlalu besar jumlahnya 

Pengaruh Kesehatan..., Ayu Larasati Kemalaputri, Ma.-Ibs, 2013



90 

 

untuk para pekerja sehingga jika ada kekurangan apabila terjadi kecelakaan kerja maka 

tidak menutup kemungkinan para pekerja harus menutupi kekurangan tersebut oleh 

anggaran pribadi. Dengan adanya asuransu selain dapat memperingan beban perusahaan 

akan pemberian jaminan tersebut selain itu juga para pekerja akan lebih tenang dalam 

bekerja dengan adanya asuransi tersebut dan juga anggaran kesehatan dan keselamatan 

kerja yang diberikan perusahaan. 

 Indikator lainnya yaitu perusahaan memberikan pelatihan khusus bagi setiap 

posisi pekerjaan para pekerja masing-masing yaitu sebesar 4,342 artinya para pekerja 

setuju dengan indikator tersebut maka perusahaan bisa tetap mempertahankannya dan 

dapat ditingkatkan lagi dengan setiap pekerja yang bekerja diberikan pelatihan-pelatihan 

yang secara berkala dan terus menerus tidak hanya diberikan pelatihan pada saat pekerja 

tersebut baru diterima untuk bekerja pertama kali, dapat dibuktikan dari pendapat para 

responden yang mengatakan bahwa perusahaan memberikan pelatihan khusus kepada 

para pekerjanya dalam setahun diadakan 2 kali sehingga bagi para pekerja masih 

terbilang kurang karena seiring dengan perkembangan teknologi dan alat-alat yang 

digunakan oleh para pekerja terus berkembang semakin canggih maka pelatihan khusus 

secara rutin sangat perlu diadakan oleh karena itu sebaiknya perusahaan mengadakan 

pelatihan khusus untuk para pekerjanya yaitu 3 bulan sekali atau 4 kali dalam setahun 

yang dapat terus memperbaharui pengetahuan para pekerja bagi setiap posisi 

pekerjaannya apalagi mereka yang berhadapan langsung dengan spesifikasi alat-alat 

tertentu yang membutuhkan pengetahuan khusus pula. Misalnya, ditempat ketinggian 

diberi pelatihan khusus untuk terbiasa bekerja diketinggian atau setiap pekerja yang 

berhubungan langsung dengan alat-alat berat untuk mengangkat besi dan baja yang berat 

diberikan pelatihan khusus agar barang ketika sedang dibawa tidak jatuh. 
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 Perusahaan memberikan pelatihan kesehatan & keselamatan kerja untuk para 

pekerja di hari kerja yaitu sebesar 4,348 artinya para pekerja setuju dengan indikator 

tersebut maka perusahaan bisa tetap mempertahankannya dan dapat ditingkatkan lagi 

dengan perusahaan mengadakan pelatihan untuk kesehatan dan keselamatan kerja 

sebaiknya pada hari kerja, agar pelatihan tersebut berlangsung dengan lancar dan dapat 

diterima dengan baik tanpa memotong waktu libur dari para pekerja. Ada responden 

yang berpendapat bahwa jika pelatihan diadakan pada hari libur maka akan membuat 

hari libur untuk beristirahat akan berkurang sehingga pada hari kerja selanjutnya para 

pekerja akan merasa masih lelah dan kurang bersemangat untuk menjalani pekerjaannya. 

 Perusahaan menguraikan tentang rencana darurat kepada para pekerjanya 

ketika terjadi risiko serius yaitu sebesar 4,329 artinya para pekerja setuju dengan 

indikator tersebut maka perusahaan bisa tetap mempertahankannya dan dapat 

ditingkatkan lagi dengan memberitahukan para pekerja tentang rencana darurat seperti 

memencet bel jika ada terjadi kecelakaan yang menimpa pekerja, ada pendapat 

responden yang menyatakan bahwa jika terjadi kecelakaan kerja pekerja yang terkena 

kecelakaan tersebut langsung ditolong dengan sesama para pekerja tanpa menunggu para 

manager dan tim medis yang standby di perusahaan yang seharusnya jika terjadi 

kecelakaan kerja, para pekerja seharusnya memencet bel darurat dan segera 

meninggalkan lokasi kejadian dan seterusnya menunggu kedatangan tim medis yang 

standby di pabrik dan manager. 

 Indikator terakhir yang rata-rata indikatornya diatas rata-rata variabelnya 

adalah Perusahaan mengadakan inspeksi sistematis yang dilakukan secara periodik untuk 

memastikan semua sistem berjalan dengan baik yaitu sebesar 4,317 artinya para pekerja 

setuju dengan indikator tersebut maka perusahaan bisa tetap terus mempertahankan 
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indikator ini dan dapat ditingkatkan misalnya dengan cara pihak perusahaan mengadakan 

inspeksi secara sistematis dan terus-menerus terkait dengan sistem-sistem untuk 

mengindentifikasikan risiko untuk setiap posisi pekerjaan sehingga semua sistem akan 

berjalan dengan baik dan lancar apabila terjadi resiko terhadap kecelakaan kerja.  

 Untuk variabel lingkungan kerja memiliki pengaruh signifikan terhadap 

kinerja maka nilai tertinggi terdapat pada beberapa indikator berikut ini yaitu kondisi 

penerangan yang baik ketika sedang bekerja yaitu 4,528 artinya para pekerja setuju 

dengan indikator tersebut maka perusahaan bisa tetap terus mempertahankan indikator 

ini dan dapat lebih ditingkatkan dengan memaksimalkan lampu yang menyala di dalam 

pabrik dan cukup terang untuk para pekerja melihat dan bekerja di dalam pabrik, karena 

ada pendapat dari beberapa karyawan yaitu kurangnya penerangan yang ada di dalam 

pabrik dapat memperlambat kerja mereka dan dapat menyebabkan mereka tidak fokus 

dalam bekerja dan juga menurut mereka penerangan itu menjadi salah satu faktor penting 

pula dari lingkungan kerja untuk mendukung pekerjaan di dalam pabrik. Selain itu, 

perusahaan dapat bertindak jika ada lampu yang kurang terang atau ada lampu yang mati 

agar segera diganti oleh perusahaan demi kelancaran para pekerja untuk melihat dan 

focus dalam melakukan pekerjaannya. 

 Indikator lain dari lingkungan kerja yang rata-rata indikatornya diatas rata-

rata variabelnya yaitu perusahaan memberikan tingkat kesesuaian ruang gerak dalam 

bekerja yaitu sebesar 4,422 artinya para pekerja setuju dengan indikator ini maka 

perusahaan bisa tetap terus mempertahankannya dan dapat lebih ditingkatkan dengan 

memberikan kepada para pekerja ruang gerak yang cukup luas dalam bekerja agar 

mereka melaksanakan pekerjaan mereka masing-masing menjadi lebih bebas bergerak  

untuk bekerja dan juga agar meminimalkan terjadinya resiko kecelakaan kerja. Menurut 
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para pekerja tingkat kesesuaian ruang gerak itu ikut menjadi salah satu faktor penting 

juga karena ketika para pekerja sedang menggunakan alat berat dan membawa bahan 

berat harus diberikan ruang gerak yang lebih luas agar barang bawaan yang dibawa tidak 

jatuh menimpa para pekerja lainnya yang sedang bekerja. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan mengenai pengaruh kesehatan dan 

keselamatan kerja (K3) dan lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan pada PT. Bakrie 

Metal Industries-Bekasi fabrication Unit, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1.  Variabel kesehatan dan keselamatan kerja (K3) memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap kinerja karyawan produksi di PT. Bakrie Metal Industries-Bekasi 

Fabrication Unit. 

2.  Variabel lingkungan kerja memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja 

karyawan produksi  di PT. Bakrie Metal Industries-Bekasi Fabrication Unit. 

3.  Variabel yang paling berpengaruh dominan terhadap kinerja karyawan PT. Bakrie 

Metal Industries-Bekasi fabrication Unit adalah variabel lingkungan kerja. 

5.2 Saran 

 Terkait dengan hasil analisis yang menyatakan bahwa kesehatan dan 

keselamatan kerja dan lingkungan kerja dan lingkungan kerja berpengaruh signifikan 

terhadap kinerja karyawan produksi pada PT. Bakrie Metal Industries-Bekasi Fabrication 

Unit, maka Penulis ingin memberikan saran kepada PT. Bakrie Metal Industries-Bekasi 

Fabrication Unit dan peneliti selanjutnya, sebagai berikut : 

A. Saran bagi PT. Bakrie Metal Industries-Bekasi Fabrication Unit adalah sebagai 

berikut: 

 - Berdasarkan variabel yang paling dominan dari hasil penelitian ini yaitu 

Lingkungan kerja di PT. Bakrie Metal industries-Bekasi Fabrication Unit, kondisi 
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penerangan yang baik akan menunjang para pekerja untuk bekerja dengan baik, 

perusahaan bisa terus mempertahankan agar para pekerja bekerja dibawah penerangan 

yang baik dan jelas untuk melihat selain itu perusahaan harus mengadakan pengecekan 

secara berkala terhadap lampu-lampu yang berada di dalam pabrik, apabila ada lampu 

yang kurang menyala dengan sempurna ataupun mati harap segera diganti demi 

kenyamanan para pekerja dalam bekerja. 

 - Selain itu perusahaan dalam memperhatikan terhadap  keluasaan ruang 

gerak bagi para pekerjanya sudah cukup baik, dikarenakan jika para pekerja diberikan 

ruang gerak yang cukup luas maka hal ini juga akan dapat mempercepat pekerjaan para 

pekerja dan meminimalisasikan resiko kecelakaan kerja yang terjadi jika pekerja lainnya 

sedang bekerja dengan alat berat dan sedang membawa benda berat agar tidak menimpa 

pekerja lainnya. 

B. Saran bagi peneliti selanjutnya adalah sebagai berikut : 

1. Berdasarkan hasil analisis koefiesien determinasi (R) dapat dilihat bahwa variabel 

kesehatan dan keselamatan kerja dan lingkungan kerja memiliki pengaruh 64,4% 

terhadap variabel kinerja karyawan sehingga 35,6% dipengaruhi faktor lainnya maka 

penulis menghimbau untuk peneliti selanjutnya agar melakukan penelitian dan analisis 

lebih dalam terhadap variabel-variabel lain yang dapat mempengaruhi kinerja karyawan 

selain kesehatan dan keselamatan kerja dan lingkungan kerja yaitu misalnya seperti 

motivasi kerja, stress kerja dan lainnya. 

2. Selain itu penulis menghimbau untuk peneliti selanjutnya melakukan penelitian 

dengan cakupan yang lebih luas seperti mengadakan penelitian di aneka industri lainnya 

selain dari industri manufaktur yang dibahas dalam penelitian ini seperti dalam industri 

kimia dasar yang membutuhkan pula kesehatan dan keselamatan kerja (K3) yang tinggi 
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sebagai contoh seorang pekerja yang bekerja berhubungan langsung dengan cairan-

cairan kimia biasanya dilengkapi dengan Hand protection, masker dan alat lainnya 

sebegai tindak pencegahan dini terhadap kecelakaan kerja dimana agar tangan pekerja 

dan anggota tubuh lainnya tidak terkena dampak dari cairan kimia tersebut yang 

berbahaya.
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Lampiran 1 Uji Validitas Pre-Test 

a. Variabel Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) 
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b. Variabel Lingkungan Kerja 

 

 
 

c. Variabel Kinerja Karyawan 
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Lampiran 2 Uji Reliabilitas Pre-Test 

a. Variabel Kesehatan dan Keselamatan Kerja 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Variabel Lingkungan Kerja 
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c. Kinerja Karyawan 
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Lampiran 3 Hasil Analisis Deksriptif 
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Lampiran 4 Uji Validitas Hasil Penelitian 

a. Variabel Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Variabel Lingkungan Kerja 
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c. Variabel Kinerja Karyawan 
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Lampiran 5 Uji Reliabilitas Hasil Penelitiann 

a. Variabel Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Variabel Lingkungan Kerja 
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c. Variabel Kinerja Karyawan 
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Lampiran 6 Hasil Uji Asumsi Klasik 

a. Uji Normalitas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

161
.0000000

1.39848592
.053
.053

-.038
.668
.764

N
Mean
Std.  Dev iation

Normal Parameters a,b

Absolute
Positive
Negative

Most Extreme
Dif f erences

Kolmogorov-Smirnov Z
Asy mp. Sig. (2-tailed)

Unstandardized
Residual f or

LINGKUNGAN
KERJA, K3, KINERJA

KARYAWAN

Test distribution is Normal.a. 

Calculated f rom data.b. 
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b. Uji Multikolinearitas 

 

 

 

 

 

c. Uji Heteroskedastisitas 

 

 

 

 

 

 

Correlations 

 K3TOTAL LKTOTAL Unstandardized 

Residual 

Spearman's 

rho 

K3TOTAL 

Correlation 

Coefficient 
1.000 .567

**
 .043 

Sig. (2-

tailed) 
. .000 .589 

N 161 161 161 

LKTOTAL 

Correlation 

Coefficient 
.567

**
 1.000 .010 

Sig. (2-

tailed) 
.000 . .904 

N 161 161 161 

Unstandardized 

Residual 

Correlation 

Coefficient 
.043 .010 1.000 

Sig. (2-

tailed) 
.589 .904 . 

N 161 161 161 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

Sumber: data primer yang diolah peneliti 

Coefficientsa

4.222 1.272 3.318 .001
.294 .037 .493 7.988 .000 .584 1.713
.352 .055 .394 6.384 .000 .584 1.713

(Constant)
K3
LINGKUNGAN KERJA

Model
1

B Std.  Error

Unstandardized
Coeff icients

Beta

Standardized
Coeff icients

t Sig. Tolerance VIF
Collinearity  Statistics

Dependent Variable: KINERJA KARYAWANa. 

Pengaruh Kesehatan..., Ayu Larasati Kemalaputri, Ma.-Ibs, 2013



 

 

Lampiran 7 Hasil Analisis Regresi Berganda 
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Lampiran 8 Kuesioner 

 

KUESIONER BAGI KARYAWAN PT. Bakrie Metal Industries-Bekasi Fabrication 

Unit 

 

Bapak/Ibu yang saya hormati,  

 Perkenalkan saya, Ayu Larasati Kemalaputri adalah mahasiswi Sekolah Tinggi 

Ilmu Ekonomi Indonesia Banking School Jurusan Manajemen yang pada saat ini saya 

sedang mengadakan penelitian untuk skripsi saya yang berjudul “Pengaruh Kesehatan 

dan Keselamatan (K3) dan Lingkungan Kerja terhadap Kinerja Karyawan di 

Perusahaan Bakrie Metal Industries-Bekasi Fabrication Unit”. Oleh karena itu, saya 

memohon bantuan kepada Bapak/Ibu untuk mengisi kuesioner ini. Atas bantuan dan 

kerjasama-nya saya ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya. 

1. Identitas Karyawan 

Jawablah dan beri tanda (X) pada pilihan jawaban yang paling sesuai ! 

1. Jenis Kelamin : 

a. Pria 

b. Wanita 

2. Usia Anda saat ini : 

a. 21-30 tahun 

b. 31-40 tahun 

c. 41- 50 tahun 

d. Di atas 50 tahun 

 

3. Lama kerja di Perusahaan Bakrie Metal Industries-Bekasi Fabrication Unit 

Jakarta : 

a. 0- 5 tahun 

b. 6-10 tahun 

c. 11- 15 tahun 

d. 16-20 tahun 

e. > 20 tahun 
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2. Pertanyaan Utama 

Pernyataan- pernyataan berikut ini berkaitan dengan penilaian anda terhadap 

hal yang berkaitan dengan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) dan 

Lingkungan Kerja di Perusahaan Bakrie Metal Industries-Bekasi Fabrication 

Unit. Untuk masing- masing pernyataan, Anda dimohon untuk mengungkapkan 

sejauh mana pendapat anda sesuai dengan pernyataannya. Silahkan anda 

melingkari sesuai dengan penilaian anda. 

Keterangan : 

1 =  Sangat Tidak Setuju 

2 =  Tidak Setuju 

3 =  Kurang Setuju 

4 =  Setuju 

5 =  Sangat Setuju 

I. Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) 

Cara mengisi kolom pernyataan di bawah ini adalah dengan memberikan tanda 

(X) pada skala pilihan anda. 

No. Pernyataan 
  STS                                     SS                                                                                          

1 2 3 4 5 

1. Perusahaan sering mengadakan pertemuan 

berkala antara manajer dengan para 

pekerjanya untuk mengambil keputusan yang 

berhubungan dengan pekerjaan. 

     

2. Adanya komitmen dari perusahaan untuk 

kesejahteraan para pekerjanya melalui 

kebijakan kesehatan dan keselamatan kerja. 

     

3. Perusahaan memberikan pelatihan khusus 

bagi setiap posisi pekerjaan para pekerja 

masing-masing. 

     

4. Perusahaan memberikan pelatihan kesehatan      
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No. Pernyataan 
  STS                                     SS                                                                                          

1 2 3 4 5 

& keselamatan kerja untuk saya di hari kerja. 

5. Adanya instruksi manual yang diuraikan 

perusahaan kepada saya pekerja untuk 

mencegah terjadinya kecelakaan kerja. 

     

6. Perusahaan menguraikan tentang rencana 

darurat kepada saya sebagai pekerja ketika 

terjadi risiko serius. 

     

7. Saya diberitahu tentang risiko yang terkait 

dengan pekerjaan yang saya jalani sekarang 

ini. 

     

8. Perusahaan memiliki sistem khusus untuk 

mengidentifikasi risiko, jika terjadi risiko 

pada posisi pekerjaan saya. 

     

9. Perusahaan mengadakan inspeksi sistematis 

yang dilakukan secara periodik untuk 

memastikan semua sistem berjalan dengan 

baik. 

     

10. Kecelakaan kerja dilaporkan kepada para 

manajer. 

     

 

II. Lingkungan Kerja 

Cara mengisi kolom pernyataan di bawah ini adalah dengan memberikan tanda 

(X) pada skala pilihan anda. 

No. Pernyataan 
  STS                                       SS                                                                                          

1 2 3 4 5 

1. Kondisi penerangan yang baik dapat 

mengurangi tingkat kecelakaan kerja pada 

saat saya sedang bekerja. 

     

2. Perusahaan memberikan tingkat kesesuaian 

ruang gerak kepada saya dalam bekerja. 
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No. Pernyataan 
  STS                                       SS                                                                                          

1 2 3 4 5 

3. Perusahaan mengatur tempat kerja sesuai 

tahap-tahap pekerjaannya. 

     

4. Kondisi suhu udara yang saya rasakan di 

tempat saya bekerja dapat mendukung saya 

dalam bekerja dengan baik. 

     

5. Tingkat kebisingan yang saya rasakan akan 

mempengaruhi terhadap hasil kerja saya. 

     

6. Kelembapan yang saya rasakan di tempat 

kerja akan mempengaruhi terhadap hasil 

kerja saya. 

     

 

III. Kinerja Karyawan 

Cara mengisi kolom pernyataan di bawah ini adalah dengan memberikan tanda 

(X) pada skala pilihan anda. 

No. Pernyataan 
  STS                                       SS                                                                                          

1 2 3 4 5 

1. Jumlah output yang saya hasilkan sesuai 

dengan standar perusahaan. 

     

2. Kualitas output yang saya hasilkan sesuai 

dengan standar yang ditetapkan 

perusahaan. 

     

3. Saya mampu menyelesaikan pekerjaan saya 

tepat waktu. 

     

4. Tingkat kehadiran saya baik setiap 

bulannya. 

     

5. Saya mampu mengerjakan hal-hal baru 

diperusahaan sesuai dengan tingkat 

kemampuan yang saya miliki. 

     

6. Saya mampu cepat beradaptasi dengan 

pekerjaan yang saya jalani sekarang ini. 

     

Pengaruh Kesehatan..., Ayu Larasati Kemalaputri, Ma.-Ibs, 2013



 

 

DAFTAR RIWAYAT HIDUP 

Curriculum Vitae 

 

Name : Ayu Larasati Kemalaputri 

Nickname  : Laras 

Gender : Female 

Place, Date of Birth : Jakarta, 02 August 1991 

Nationality : Indonesia 

Religion : Islam 

Place of Residence : Jln. Benda No. 42 RT 04 RW 01 kav. DPR Ciganjur 

   Jakarta Selatan  12630 

   Home telp : +62217863272 

   Mobile       : +62858-1122-1077 / +6281311-555-641 

   Email       : larasati_kemalaputri@yahoo.com 

 

 Formal Education 

1997–2003  : Elementary School at SD PELITA Ps.Minggu Jakarta 

2003–2006  : Junior High School at SMPI AL-AZHAR 2 Pejaten Jakarta 

2006–2009  : Senior High School at SMAI AL-AZHAR 2 Pejaten Jakarta 

2009–present : Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Indonesia Banking 

    School Kemang Jakarta Selatan 

 Informal Education 

2006 : English courses at LPIA „(Lembaga Pendidikan  

   Indonesia-Amerika)‟ Cilandak, Jakarta 

2008 : Computer Courses at „Lembaga Pendidikan Komputer Nurul Fikri‟. 

2010  : English Courses (TOEFL) from GMU (George Mansion University) 

 in STIE IBS. 

2012  : Dutch language courses at Erastaal Taalcentrum (Netherland 

 Embassy) Kuningan Jakarta - Level Een. 

2012  : Dutch language courses at Erastaal Taalcentrum (Netherland 

 Embassy) Kuningan, Jakarta - Level Twee. 

2013 : Dutch language courses at Erastaal Taalcentrum (Netherland 

 Embassy) Kuningan, Jakarta – Level Drie. 

 Training & Seminars 

2010  : Training Service Excellent in STIE Indonesia Banking School 

Pengaruh Kesehatan..., Ayu Larasati Kemalaputri, Ma.-Ibs, 2013

mailto:larasati_kemalaputri@yahoo.com


 

 

2011 : Training Costumer Service in STIE Indonesia Banking School 

2012 : Training Basic Treasury in STIE Indonesia Banking School 

2013 : Training Trade Finance in STIE Indonesia Banking School 

 

 

- Committeman of Osis in SMP AL-Azhar Pejaten Period 2004-2005. 

- Leader of extracurricular traditional dance (Bugis) SMA AL-Azhar Pejaten Period 

2007-2008. 

- Crew of Pekan Orientasi Mahasiswa (POM) in STIE Indonesia Banking School 
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2010 – 2011. 
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-  Capable of surfing and finding new information from the internet. 

- Can speak in Bahasa, English and Dutch. 

 

 

 

Organizational Experiences 

SKILL 
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- Internship in Bank BRI branch Sendangmulyo Semarang, Central Java in 2010. 

- Internship in Branch of Bank Indonesia Medan, North Sumatra in 2011. 

- Internship in PT Bakrie Industries, Bakrie Metal Industries. Corporate Affairs 

section of the work period November 2012 to July 2013. 

 

 

Little description about my qualifications, ability to work, and other personal data 

 

Be ble to work in the organization or team, happy to interact with new people, 

open to know knowledge in the environment, and be able time management. 

 

 

 

 

Work Experiences 

Executive Summary 
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