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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 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 PT. Bakrie Metal Industries khususnya 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 kecelakaan kerja yang mendekati nol atau tidak terjadi sama sekali kecelakaan 

kerja di tahun 2013 ini. 

 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 

 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  

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. Dari penelitian-penelitian sebelumnya ditemukan 

bahwa masih jarangnya penelitian-penelitian yang membahas pada dua variabel yaitu 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.  

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. 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Manajemen Sumber Daya Manusia 

 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. 

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. 
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2.2 Kesehatan Kerja 

 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. 

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. 

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 

industri 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). Dari 34 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. 

2.5 Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) 

 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. 

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. 
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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. 

2.6 Pengertian Lingkungan Kerja 

 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. 

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. 

2.6.1 Jenis-Jenis Lingkungan Kerja 

 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, sirkulasi/suhu udara, 

penerangan, kebisingan dan getaran, pewarnaan, ruang gerak, pengaturan tempat kerja, radiasi, 

keamanan serta kebersihan. 

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). Ada 5 aspek lingkungan kerja non 

fisik yang bisa mempengaruhi perilaku karyawan, yaitu: Struktur kerja ; Tanggung jawab kerja ; 

Perhatian dan dukungan pemimpin ; Kerja sama antar kelompok ; Kelancaran komunikasi. 

2.6.2 Indikator 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. 

2.7  Kinerja 

- 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 mengerjakan sesuatu tanpa pemahaman 

yang jelas tentang apa yang akan dikerjakan dan bagaiman mengerjakannya. 

- 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. 
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- 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. 

2.7.1 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 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. 

2.8 Keterkaitan Antar Variabel 

2.8.1 Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) terhadap Kinerja 

 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 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. 

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

dengan kinerja karyawan. Dengan demikian, karyawan 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 

 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. 
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 Dari uraian diatas, lingkungan kerja berhubungan erat dengan kinerja karyawan. 

Dengan demikian, bagi karyawan lingkungan kerja akan berpengaruh terhadap kinerja nya dalam 

bekerja dan dalam menghasilkan output nya. 

2.9 Kerangka Pemikiran 

 
Gambar 2.2  Kerangka Pemikiran Penelitian 

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). 

2.11 Peneliti Terdahulu 
Tabel 2. 1 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 

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 

Kesehatan & 

Keselamatan 

Kerja(K3) 

(X1)  

Kinerja 

Karyawan 

(Y) 

Lingkungan Kerja 

(X2) 

H1 

H2 
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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. 

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). 

3.3 Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data Primer yang dibutuhkan untuk penelitian ini dilakukan dengan beberapa cara, 

seperti berikut ini : 

- Kuesioner (Angket), 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 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). 

 Berikut perhitungan penentuan jumlah sampel yang dijadikan dasar pengambilan 

sampel dengan menggunakan rumus slovin : 

 

 n =  

 

n = ukuran sampel 

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 

Sangat Tidak Setuju 1       2       3       4       5      Sangat Setuju 

N 

1 + N(moe)2 

1+ (300.0.05
2
)
 

270 

270 

1.675
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3.5 Operasional Variabel 

Tabel 3. 1  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 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 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) 

Likert 

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. 

Likert 
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Variabel Definisi Variabel Alat Ukur 
Skala 

Pengukuran 

LK6 : Kelembapan tempat 

kerja. 

(Sedarmayanti, 2011) 

Kinerja Karyawan (Y) Seberapa baik seorang karyawan 

melakukan pekerjaannya dibandingkan 

dengan standar kerja yang ada. Standar 

kinerja didefinisikan sebagai kinerja yang 

diharapkan atas suatu pekerjaan 

dibandingkan dengan tujuan dan target 

dari perusahaan (Robert L. Mathis dan 

John H. Jackson, 2008) 

KK1 : Kesesuaian jumlah 

hasil kerja dengan standar 

yang ditetapkan. 

KK2 : Kualitas hasil kerja 

dengan standar 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) 

 

Likert 

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. 

3.6.1 Uji Instrumen 

3.6.1.1 Uji Validitas  

 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). 

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. 

3.6.2  Uji Asumsi Klasik 

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 : 
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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. 

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. 

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). 

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 + b3X3 + 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). 

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. 

 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-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 Lambang dan Logo PT. Bakrie Metal Industries-Bekasi Fabrication Unit 

 

 
 

 

4.1.3 Struktur Organisasi PT. Bakrie Metal Industries-Bekasi Fabrication 

 Unit 

Gambar 4.1 Struktur Organisasi PT. Bakrie Metal Industries-Bekasi Fabrication Unit 
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4.2 Hasil Analisis dan Pembahasan 

4.2.1 Profil Responden 

4.2.1.1 Jenis Kelamin 

72%

28%

Jenis Kelamin

Pria

Wanita

 
 

4.2.1.2 Usia 

44%

37%

19%

Usia

21 - 30

31 - 40

41 - 50

 

4.2.1.3 Lama Bekerja 

46%

32%

13%
8%

1%

Lama Kerja

0 - 5

6 - 10

11 - 15

16 - 20

> 20

 
4.2.2 Hasil Uji Pretest 

4.2.2.1 Uji Validitas Pre-Test 

 Analisis validitas data Pre-Test pada penelitian ini menggunakan responden awal 

berjumlah 30 karyawan. 

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 
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Variabel Pernyataan 
Pearson 

Correlation 
r Tabel Hasil Pre-Test 

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 

4.2.3.2 Uji Realiabilitas Pre-Test 
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 

4.3 Analisis Hasil Uji Instrumen 

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 
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Variabel Pernyataan 
Pearson 

Correlation 
r Tabel Hasil 

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 

4.3.2 Uji Reliabilitas 

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 

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. 
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 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 antar variabel independen dalam 

model regresi Ghozali (2009). Penelitian ini menggunakan nilai Variance Inflation Factor (VIF) 

dalam Colinearity Statistics untuk menentukan ada 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 

 
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). 

 

 

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. 
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Gambar 4.2 Grafik Scatterplot 

 
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). 

4.5 Uji Model Regresi 

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 
Coefficientsa 

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 

Ŷ= β0 + β1X1 + β2X2 

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

Keterangan : 

Y = Kinerja Karyawan 

X1 = Kesehatan & Keselamatan Kerja (K3) 

X2 = Lingkungan Kerja 
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 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. 

 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. 

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 
Coefficientsa 

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 

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. 

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. 

4.6.2 Analisis Koefisien Determinasi (R
2
) 

Tabel 4.10 Koefisien Determinasi (R
2
) 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .806a .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. 
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4.7 Implikasi Manajerial 

Tabel 4. Indikator Variabel 
Variabel Indikator Rata – Rata Indikator Rata – Rata Variabel 

Kesehatan dan 

Keselamatan Kerja (K3) 

K3 (1) 4,224 

4,273 

K3 (2) 4,429 

K3 (3) 4,342 

K3 (4) 4,348 

K3 (5) 4,193 

K3 (6) 4,329 

K3 (7) 4,255 

K3 (8) 4, 124 

K3 (9) 4,317 

K3 (10) 4,174 

Lingkungan Kerja 

LK (1) 4,528 

4.295 

LK (2) 4,422 

LK (3) 4,273 

LK (4) 4,211 

LK (5) 4,143 

LK (6) 4,193 

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. 

Dengan adanya asuransi 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. 

 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 
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pelatihan tersebut berlangsung dengan lancar dan dapat diterima dengan baik tanpa memotong 

waktu libur dari para pekerja. 

 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 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 

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, 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. 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

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. 
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5.2 Saran 

A. Saran bagi PT. Bakrie Metal Industries-Bekasi Fabrication Unit adalah sebagai berikut: 

 - 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. 

 - 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 lebih dalam terhadap variabel-variabel lain yang dapat 

mempengaruhi kinerja. 

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. 
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