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ABSTRACH
The purpose of this study is to explain the partial and simultaneous influence of occupational
safety and health variables on employee performance in the Operational Section employees at PT.
Sankyu Indonesia Cilegon. The method used in this research is descriptive and quantitative. The
population in this study were employees of the Operations Section at PT. Sankyu Indonesia Cilegon with
a total sample of 55 people. The data collection techniques used in this study were questionnaires and
documentation using descriptive analysis and multiple regression.
The results showed that the implementation of the work safety and health program in the
PT.Sankyu Indonesia Cilegon environment went quite well. employees with a parameter value of 0.428.
And the occupational health variable has a positive and significant direction in its effect on employee
performance with a parameter value of 0.346.
Simultaneously the variables of work safety and occupational health have a significant effect on
employee performance which can be seen from the value of Fcount (46.453)> Ftable (3.19), then H0 is
rejected and Ha is accepted, meaning that there is a positive and significant influence jointly between
work safety and occupational health on employee performance.
Keywords: work safety, occupational health, employee performance

ABSTRAK
Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan pengaruh secara parsial dan simultan variabel keselamatan
kerja dan kesehatan kerja terhadap kinerja karyawan pada karyawan Bagian Operasional Di PT. Sankyu
Indonesia Cilegon. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriftif dan kuatitatif. Populasi
dalam penelitian ini adalah karyawan Bagian Operasional Di PT. Sankyu Indonesia Cilegon dengan
jumlah sampel sebanyak 55 orang. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah
kuesioner dan dokumentasi dengan menggunakan analisis deskriptif dan regresi berganda.
Hasil penelitian menunjukan bahwa pelaksanaan program Keselamatan dan Kesehan kerja di
lingkungan PT.Sankyu Indonesia Cilegon berjalan cukup baik dari hasil analisis regresi diperoleh
persamaan Y = 8.186 + 0.425X1 + 0.346X2 yang menunjukkan bahwa variabel keselamatan kerja
mempunyai arah positif dan signifikan dalam pengaruhnya terhadap kinerja karyawan dengan nilai
parameter sebesar 0.428. Dan variabel kesehatan kerja mempunyai arah positif dan signifikan dalam
pengaruhnya terhadap kinerja karyawan dengan nilai parameter sebesar 0.346.
Secara simultan variabel keselamatan kerja dan kesehatan kerja berpengaruh signifikan terhadap
kinerja karyawan yang dapat dilihat dari nilai Fhitung (46.453) > Ftabel (3,19), maka H0 ditolak dan Ha
diterima, berarti terdapat pengaruh yang positif dan signifikan secara bersama antara keselamatan kerja
dan kesehatan kerja terhadap kinerja karyawan.
Kata kunci : keselamatan kerja, kesehatan kerja, kinerja karyawan
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PENDAHULUAN
Latar Belakang
Faktor pendukung operasional sebuah
organisasi, salah satunya adalah Sumber daya
manusia, yang merupakan peranan penting bagi
keberhasilan suatu organisasi atau perusahaan
dalam mencapai tujuan yang diharapkannya,
karena manusia merupakan salah stu aset hidup
yang perlu dipelihara dan dikembangkan. Oleh
karena itu faktor ini, harus mendapatkan perhatian
yang khusus dari perusahaan. Kenyataan bahwa
manusia sebagai aset utama dalam sebuah
organisasi atau perusahaan, yang masih belum
diberikan perhatian serius dan dikelola dengan
sebaik mungkin, menjadi salah satu factor
penghambat berjalannya roda organisasi dengan
baik, oleh sebab itu, perlu adanya usaha yang
berkelanjutan dalam memperhatikan bagaimana
faktor sumber daya manusia terpelihara dengan
baik . Hal ini harus tetap dilakukan secara terus
menerus, agar sumber daya manusia yang dimiliki
perusahaan tersebut, terus mampu memberikan
kontribusi yang maksimal dalam upaya
mempertahankan pencapaian tujuan organisasi
secara terus menerus. Dalam hal pengelolaan
sumber daya manusia inilah, sangat diperlukan
system manajemen yang mampu mengelola
sumber daya manusianya secara sistematis,
terencana, dan efisien. Menurut A. Tsenawatme 2013, salah satu hal yang harus menjadi perhatian
utama bagi seorang manajer sumber daya manusia
ialah senantiasa memastikan terpeliharanya sistem
keselamatan dan kesehatan kerja dalam kegiatan
operasional.
Sitem keselamatan kerja dan perlindungan
tenaga kerja di Indonesia ternyata masih minim.
Ini terlihat dari banyaknya jumlah kecelakaan
kerja , data di tahun 2011 menunjukan, ada
sejumlah 96.400 kasus kecelakaan. Dan dari
96.400 kasus kecelakaan kerja tersebut, sebanyak
2.144 diantaranya tercatat meninggal dunia dan 42
lainnya menderita cacat. Sampai bulan September
2012 angka kecelakaan kerja masih tinggi yaitu
pada kisaran 80.000 kasus kecelakaan.
Di ambil dari Detik Finance (Oktober
2012), data dari Internasional Labor Organization
(ILO) menghasilkan kesimpulan bahwa dalam
rentan waktu rata-rata per tahun terdapat 99.000
kasus kecelakaan kerja dan 70% di antaranya
berakibat fatal yaitu kematian dan cacat seumur
hidup. Faktor Keselamatan dan kesehatan kerja
termasuk dalam salah satu program pemeliharaan
yang harus ada didalam sebuah perusahaan.
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Menurut OS Astutiastuti - 2011, pelaksanaan dari
program keselamatan dan kesehatan kerja ini,
sangatlah penting karena bertujuan untuk
menciptakan sebuah sistem keselamatan dan
menjadi satu kesatuan kerja dengan melibatkan
segenap unsur unsur manajemen, tenaga kerja,
kondisi dan lingkungan kerja yang terintegrasi
dalam rangka mengurangi terjadinya kecelakaan
atau kesehatan akibat kerja.
Faktor kecelakaan kerja berhubungan
dengan salah satu permasalahan hubungan kerja
didalam sebuah peruasahaan. Hubungan kerja
dalam hal ini adalah kecelakaan kerja yang terjadi
dalam satu perusahaan yang disebabkan oleh
kelalaian karyawan tersebut atau kesalahan dalam
menjalankan prosedur dalam menggunakan
peralatan kerja yang digunakan oleh karyawan
pada waktu melaksanakan pekerjaan.

TINJAUAN PUSTAKA
Keselamatan Kerja
Menurut (S Sa’ad, 2013), lingkungan kerja
yang aman tidak diperoleh begitu saja melainkan
harus diciptakan. Kesehatan dan keselamatan kerja
pada dasarnya memiliki keterkaitan dengan
masalah kecelakaan dalam lingkungan kerja
Sehingga dapat dikatakan hal tersebut merupakan
titik awal dari timbulnya program keselamatan dan
kesehatan
kerja.
Sedangkan
menurut
(Marwansyah 2012:356), Keselamatan kerja
menurut adalah perlindungan para pekerja dari
luka-luka yang diakibatkan oleh kecelakaan yang
berkaitan dengan pekerjaan yang dilakukan.
Sedangkan kesehatan kerja menurut Undangundang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1992
adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan
sosial yang memungkinkan setiap orang produktif
baik secara sosial maupun ekonomis.
Keselamatan kerja menurut Mondy dan Noe
(2005:360), adalah perlindungan karyawan dari
luka-luka yang disebabkan oleh kecelakaan yang
terkait dengan pekerjaan. Resiko keselamatan
merupakan aspek-aspek dari lingkungan kerja
yang dapat menyebabkan kebakaran, ketakutan
aliran listrik, terpotong, luka memar, keseleo,
patah tulang, kerugian alat tubuh, penglihatan dan
pendengaran. Kesehatan kerja adalah kebebasan
dari kekerasan fisik. Resiko kesehatan merupakan
faktor-faktor dalam lingkungan kerja yang bekerja
melebihi periode waktu yang ditentukan,
lingkungan yang dapat membuat stres emosi atau
gangguan fisik pada diri seorang pekerja.
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Menurut
Mangkunegara
(2011:163)
Keselamatan dan kesehatan kerja adalah suatu
pemikiran dan upaya untuk menjamin keutuhan
dan kesempurnaan baik jasmaniah maupun
rohaniah tenaga kerja pada khususnya, dan
manusia pada umumnya, hasil karya dan budaya
untuk menuju masyarakat adil dan makmur.
Sedangkan Mathis dan Jackson (2002:245)
menyatakan bahwa Keselamatan adalah merujuk
pada perlindungan terhadap kesejahteraan fisik
seseorang terhadap cedera yang terkait dengan
pekerjaan. Kesehatan adalah merujuk pada kondisi
umum fisik, mental dan stabilitas emosi secara
umum.
Kesehatan Kerja
Menurut ILO ( International Labbour
Organitasion ), merupakan pelaksanaan setinggi
tingginya atas penyelenggaraan pemeliharaan
fisik, mental dan social tenaga kerja disemua
bidang
pekerjaan,
pencegahan
gannguan
kesehatan tenaga kerja yang diakibatkan oleh
kondisi kerjanya serta perlindungan tenaga kerja
dari resiko faktor-faktor yang bisa mengganggu
kesehatannya, serta mencakup akan hal
pemeliharaan tenaga kerja sesuai dengan
kemampuan fisik dan psikologisnya atau
merupakan penyesuaian pekerjaan kepada
manusia atau manusia terhadap pekerjaaan.
Sedangkan menurut ( Notoatomojo : 2012 ),
adalah merupakan aplikasi kesehatan masyarakat
dalam suatu lokasi kerja / perusahaan dan
sebagainya, serta yang menjadi objeknya adalah
masyarakat atau pekerja disekitar perusahaan
tersebut. Hakekat kesehatan kerja mencakup 2 hal,
yaitu :
1. Sebagai alat untuk mencapai derajat
kesehatan setinggi-tingginya.
2. Sebagai alat untuk meningkatkan produksi
berlandaskan produktivitas dan efesiensi
Menurut Majelis Ulama Indonesia,
kesehatan adalah sebuah ketahan jasmani , rohani,
dan social yang dimiliki oleh manusia sebagai
karunia dari Allah yang wajib disyukuri dan dijaga
dengan cara mengamalkan apa yang diperinathkan
Nya. Menurut UU No. 36 tahun 2009 tentag
Kesehatan Bab I pasal 1, kesehatan adalah suatu
kondisi sehat baik fisik mental dan spriritual
maupun social yang memungkinkan seseorang
bisa produktif secara social dan ekonomi.
Menurut Siagian (2002:141) ada 5 hal yang
perlu
diperhatikan
dalam
melaksanakan
Keselamatan dan kesehatan kerja, yaitu:
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1. Apa pun bentuknya berbagai ketentuan
formal itu harus ditaati oleh semua
organisasi.
2. Mutlak perlunya pengecekan oleh instansi
pemerintah yang secara fungsional
bertanggung jawab untuk itu antara lain
dengan inspeksi untuk menjamin ditaatinya
berbagai ketentuan lain dengan inspeksi
untuk menjamin ditaatinya berbagai
ketentuan formal oleh semua organisasi.
3. Pengenaan sanksi yang keras kepada
organisasi yang melalaikan kewajibannya
menciptakan dan memelihara Keselamatan
dan kesehatan kerja.
4. Memberikan kesempatan yang seluas
mungkin kepada para karyawan untuk
berperan serta dalam menjamin keselamatan
dalam semua proses penciptaan dan
pemeliharaan keselamatan dan kesehatan
kerja dalam organisasi.
5. Melibatkan serikat pekerja dalam semua
proses penciptaan dan pemeliharaan
keselamatan dan kesehatan kerja.
Kinerja
Menurut
Rivai
(2004:309)
kinerja
merupakan perilaku nyata yang ditampilkan setiap
orang sebagai prestasi kerja yang dihasilkan oleh
karyawan sesuai dengan perannya dalam
perusahaan. Kemudian menurut Mangkunegara
(2011:67) kinerja adalah hasil kerja secara kualitas
dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang
karyawan dalam melaksanakan tugasnya sesuai
dengan tanggung jawab yang diberikan
kepadanya. Menurut Robbins dan Judge (2015)
kinerja adalah pencapaian yang optimal sesuai
dengan potensi yang dimiliki seorang karyawan
merupakan hal yang selalu menjadi perhatian para
pemimpin organisasi. Sedangkan menurut
Sedarmayanti (2013) prestasi kerja diartikan
sebagai ungkapan kemampuan yang didasari oleh
pengetahuan, sikap, dan ketrampilan dan motivasi
dalam menghasilkan sesuatu.
Sedarmayanti (2009:76) menyatakan kata
kunci dari kinerja adalah:
1. Hasil kerja pekerja.
2. Proses atau organisasi.
3. Terbuka secara konkrit dan dapat diukur.
4. Dapat dibandingkan dengan standard yang
telah ditentukan.
Kerangka Pemikiran Teoritis
Dari landasan teori dan bukti empiris hasil
penelitan terdahulu, maka variable yang akan
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diteliti adalah Keselamatan dan Kesehatan Kerja
terhadap Kinerja karyawan, dari variable tersbut,
maka desian penelitian dapat digambarkan dalam
gambar berikut :
Gambar 1
Kerangka Pemikiran Teoritis
Keselamatan
Kerja (X1 )

Kinerja
Karyawan (Y)

Kesehatan
Kerja
(X2)

Hipotesis
Hipotesis dari desain penelitian tersebut
adalah dapat disampaikan sebagai berikut :
Pengaruh Keselamatan Kerja terhadap Kinera
Karyawan
Keselamatan kerja merupakan faktor yang
sangat penting dalam rangka mencapai kinerja
karyawan yang diharapkan. Terpenuhinya faktorfaktor yang berhubungan dengan keselamatan
kerja akan membuat karyawan bekerja dengan rasa
aman tanpa ada kekhawatiran dari munculnya
penyebab yang bisa mengakibatkan kecelakaan
dalam bekerja yang berimbas dengan adanya
kerugian yang dialami oleh karyawan itu sendiri.
Perusahaan harus senantiasa menerapkan sistem
manajemen
keselamatan
dalam
kegiatan
operasionalnya, agar bisa memastikan setiap
lokasi kerja benar-benar aman untuk bekerja bagi
seluruh karyawannya. Dengan hal ini, maka
tercapainya kinerja karyawan akan lebih bisa
untuk dicapai, karena salah satu factor
pendukungnya adalah terpenuhinya jaminan
keselatan dalam melakukan pekerjaan bagi setiap
karyawan. Dengan hal ini, karyawan akan lebih
tenang dalam bekerja dan akan dengan mudah
menyelesaikan setiap pekerjaannya.
Hasil penelitian terdahulu dari Elphiana E.G
dkk tahun 2017 menyatakan bahwa terdapat
pengaruh yang positif dan signifikan antara
keselamatan dan kesehatan kerja, didukung oleh
kesimpulan lain dari Ria Damayanti dkk, yang
menyatakan bahwa variable keselamtan kerja

berpengaruh signifikansi terhadap kinerja
karyawan.
Berdasarkan uraian tersebut maka
hipotesis pertama yang diajukan dalam
penetlliatan ini adalah:
H1 : Keselamatan Kerja berpengaruh Positif
terhadap Kinerja Karyawan
Pengaruh Kesehatan Kerja terhadap Kinera
Karyawan
Dalam melaksanakan setiap ativitas atau
pekerjaan tentu setiap individu dalam hal ini
pekerja harus dalam keadaan fisik yang sehat,
karena dengan itu, maka setiap pekerjaan akan
dengan mudah diselesaikannya. Kesehatan
merupakan bagian yang sangat penting dan tidak
terpisahkan dari tujuan sebuah organisasi,
terutama dalam hal pencapaian target nya, oleh
sebab itu, hendaknya perusahaan senantiasa
memastikan dan memberikan jaminan kepada
seluruh karyawan untuk bisa mendapatkan setiap
aspek yang berkaitan dengan pekerjaan, baik dari
sisi tempat kerja atau situasi dan suasan kerja yang
dialami oleh setiap karyawan dalam melaksanakan
pekerjaan nya. Ketika karyawan terpenuhi segala
aspek yang berkaitan dengan faktor-faktor
pendukung dari sisi pemenuhan kesehatannya,
maka perusahaan akan lebih mendapatkan
keuntungan, yakni bahwa karyawan akan lebih
meningkat kinerja nya, dan dengan itu, target yang
akan dicapai tentu akan lebih maksimal. Perhatian
yang lebih dari perusahaan terhadap faktor ini,
akan memberikan kepuasan bagi karyawan dan
tentunya, secara tidak langsung berdampak kepada
peningkatan akan kinerja dan produktivitas.
Penelitan yang dilakukan oleh Evert
Makadao dkk, menyatakan bahwa variable
kesehatan kerja berpengaruh positif dan
signifiklan terhadap kinerja karyawan.
Berdasarkan uraian tersebut maka hipotesis
kedua yang diajukan dalam penetlliatan ini adalah
:
H2 : Kesehatan Kerja berpengaruh positif dan
signifikan terhadap Kinerja Karyawan.

METODE PENELITIAN
Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang dilakukan adalah
penelitian dengan metode deskriftif dan kuatitatif.
Deskriftif adalah penelitian yang bertujuan untuk
menggambarkan sifat sesuatu yang tengah
berlangsung pada saat riset dilakukan dan
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memeriksa sebab-sebab dari suatu gejala tertentu
.Husein Umar (2010:7). Metode kuantitatif yaitu
suatu metode yang menggunakan sistem
pengambilan sampel dari suatu populasi dan
menggunakan kuisioner terstruktur sebagai alat
pengumpulan data. Pendekatan kuantitatif
digunakan untuk mencari informasi faktual secara
mendetail yang sedang menggejala dan
mengidentifikasi masalah-masalah atau untuk
mendapatkan justifikasi keadaan dan kegiatankegiatan yang sedang berjalan. Pendekatan
tersebut digunakan untuk mengetahui pengaruh
keselamatan dan kesehatan kerja terhadap kinerja
karyawan.
Populasi dan Sampel
Populasi merupakan gabungan dari seluruh
elemen yang berbentuk peristiwa, hal atau orang
yang memiliki karakteristik yang serupa yang
menjadi pusat perhatian seorang peneliti karena itu
dipandang sebagai sebuah semesta penelitian
(Ferdinand, 2014). Sedangkan sampel adalah
subset dari sebuah populasi, terdiri dari beberapa
anggota populasi. Subset ini diambil karena dalam
banyak kasus tidak mungkin seluruh anggota
populasi diteliti, oleh karena itu diambil sebuah
perwakilan yang di sebut sampel. Dalam penelitian
ini yang menjadi populasi adalah seluruh
karyawan
pada
PT.
Sankyu
Indonesia
Internasional sebanyak 124 orang dengan
penentuan sampel menggunakan rumus Slovin dan
diperoleh sampel sebanyak 55 orang.
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Reliability Statistics
Cronbach's
Alpha
.970

Cronbach's
Alpha Based on
Standardized
Items
.970

N of Items
9

Reliability Statistics
Cronbach's
Alpha
.974

Cronbach's
Alpha Based on
Standardized
Items
.974

N of Items
9

HASIL ANALISA DAN PEMBAHASAN

Uji Validitas dan Reliabilitas
Uji validitas dilakukan untuk mengukur sah
atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu
kuesioner dikatakan valid apabila pertanyaaan
pada kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu
yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. (Imam
Ghozali, 2011:52). Sedangkan uji reliabilitas
adalah pengujian ketepatan, ketelitian atau
keakuratan yang ditunjukkan oleh instrumen
pengukuran. Hasil pengukuran dapat dipercaya
apabila beberapa kali pelaksanaan pengukuran
terhadap kelompok subjek yang sama diperoleh
hasil relatif yang sama. Dikatakan reliabel jika
nilai Cronbach Alpha > 60% yang dikutip dari
Imam Ghazali (2011:44) menurut kriteria
Nunnally (1960).

Reliability Statistics
Cronbach's
Alpha
.961

Cronbach's
Alpha Based on
Standardized
Items
.961

N of Items
9

Berdasarkan hasil diatas, seluruh item untuk
variabel keselamatan kerja, kesehatan kerja dan
kinerja karyawan memiliki nilai total corelation >
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0,3. Hal ini menunjukan bahwa semua item data
valid. Dari hasil uji reliabilitas dapat dilihat nilai
Cronbach's Alpha untuk variabel keselamatan
kerja 0.970, kesehatan kerja 0.974, dan kinerja
karyawan sebesar 0.961. Hasil ini menunjukan
bahwa semua konstruk dikatakan reliabel karena
nilai Cronbach's Alpha diatas 0.6.
Analisa Deskriftif
Deskriptif merupakan analisis yang
menguraikan tanggapan responden mengenai
variabel keselamatan kerja, kesehatan kerja dan
kinerja karyawan yang diperoleh melalui
tanggapan responden dari hasil kuesioner yang
disebarkan. Analisis deskriptif digunakan untuk
mendeskripsikan dan menggambarkan tentang
ciri-ciri dari variabel penelitian yang selanjutnya
dilakukan pengklasifikasian terhadap jumlah skor
total rata-rata jawaban responden. Dari jumlah
total skor rata-rata jawaban responden yang
diperoleh dari tabel distribusi frekuensi.

Std. Deviation

N

x1_1

2.9091

1.05887

55

x1_2

2.8727

.96330

55

x1_3

2.9273

.99730

55

x1_4

2.9455

.97026

55

x1_5

2.9818

1.06268

55

x1_6

3.0545

1.02593

55

x1_7

2.9455

.97026

55

x1_8

2.9273

.95945

55

x1_9

2.9818

.95240

55

Item Means

2.949

.92004

55

x2_9

3.0000

.98131

55

Item Means

3.099

Kinerja Karyawan
Item Statistics
Mean

Std. Deviation

N

y_1

3.2182

.93672

55

y_2

3.3091

.81360

55

y_3

3.2727

.93203

55

y_4

3.2182

.89631

55

y_5

3.2182

.91674

55

y_6

3.2727

.84885

55

y_7

3.1818

.88382

55

y_8

3.2000

.93095

55

y_9

3.2182

.89631

55

3.234

Berdasarkan analisis frekuensi responden
yang telah dilakukan, didapatkan hasil mengenai
tanggapan
responden
terhadap
variabel
keselamatan dan kesehatan kerja. Variabel
keselamatan dan kesehatan kerja harus dapat
memenuhi indikator membuat kondisi kerja yang
aman, pendidikan dan pelatihan keselamatan dan
kesehatan kerja, penciptaan lingkungan kerja yang
sehat, pelayanan kebutuhan karyawan, serta
pelayanan Kesehatan. Hal ini menunjukan bahwa
pelaksanaan program Keselamatan dan Kesehan
kerja di lingkungan PT.Sankyu Indonesia Cilegon
berjalan cukup baik.
Uji Asumsi Klasik
Uji Normalitas

Kesehatan Kerja
Item Statistics
Mean

3.0727

Item Means

Keselamatan Kerja
Item Statistics
Mean

x2_8

Std. Deviation

Uji normalitas dalam penelitian ini
dilakukan dengan analisis grafik plot. Berikut
hasil analisisnya;

N

x2_1

3.0909

.88763

55

x2_2

3.1818

.79561

55

x2_3

3.0909

.86651

55

x2_4

3.0727

.79009

55

x2_5

3.2000

.80277

55

x2_6

3.0545

.86961

55

x2_7

3.1273

.94388

55
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Dari hasil uji dapat dilihat bahwa data
menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti
arah garis diagonal, maka dari hasil tersebut data
memenuhi asumsi normalitas. Selain uji grafik
plot, penulis juga melakukan pengujian statistik
dengan cara melakukan uji one sample tes
Kolmogrov-Smirnov.

Dari hasil uji dari Unstandardized Residual
diperoleh nilai tes statistik/K-S 0.084 dengan
probabilitas signifikansi 0,200 dengan nilai
signifikasi lebih besar α = 0,05 hal ini berarti data
berdistribusi normal.
Uji Multikolinearitas
Uji ini untuk mendeteksi adanya
multikolinearitas yaitu dengan melihat besarnya
VIF (variance inflation factor) dan Tolerance
(dalam autput data SPSS). Jika nilai VIF disekitar
1-10 dan angka Tolerance diantara 0 - 1 dan lebih
diutamakan nilai tolerance mendekati 1,
disimpulkan model regresi tidak terdapat problem
mulltikolinearitas. Berikut hasil analisisnya;
Coefficientsa
Collinearity Statistics
Model
1

Tolerance

VIF

Keselamatan Kerja

.319

3.133

Kesehatan Kerja

.319

3.133

a. Dependent Variable: Kinerja Karyawan

Hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai
VIF dari semua variabel bebas memiliki nilai yang
lebih kecil dari 10 dan nilai tolerance rendah.
Namun hasil ini tidak menunjukkan adanya gejala
multikolonieritas dalam model regresi.
Uji Heteroskedastisitas

Dalam pengujian menggunakan metode
garfik (scatter).

Dari hasil pengolahan data dilihat titik yang
dalam garfik (Scaterplot) model regresi yang
digunakan dalam penelitian ini tidak menunjukan
adanya pola tertentu yang teratur, melainkan titik
tersebut menyebar secara acak diatas dan dibawah
angka nol pada sumbu Y, dengan demikian dapat
dinyatakan dalam model regresi tidak ada gejala
heteroskedastisitas.
Analisis Regresi Berganda

Model persamaan regresi yang dapat
dituliskan dari hasil tersebut dalam bentuk
persamaan regresi sebagai berikut :
Y = 8.186 + 0.425X1 + 0.346X2
Persamaan regresi tersebut dapat dejelaskan
sebagai berikut :
a. Koefisien regresi variabee keselamatan
kerja mempunyai arah positif dan signifikan
dalam pengaruhnya terhadap kinerja
karyawan dengan nilai parameter sebesar
0.428.
b. Koefisien regresi variabel kesehatan kerja
mempunyai arah positif dan signifikan
dalam pengaruhnya terhadap kinerja
karyawan dengan nilai parameter sebesar
0.346.
Pengujian Korelasi Parsial Dan Koefisien
Determinasi
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kinerja karyawan. Hal ini berarti Hipotesis 2
diterima.
Uji Hipotesis Simultan (Uji F)
ANOVAa
Sum of
Model

Berdasarkan hasil analisis diperoleh nilai
korelasi keselamatan kerja dengan kinerja sebesar
0.766 yang menunjukan korelasi yang kuat.
Adapun nilai koefisien determinasi sebesar 0.377
(0.486 x 0.776) atau 37.7%. Sedangkan untuk
korelasi kesehatan kerja dengan kinerja karyawan
diperoleh nilai sebesar 0.752 yang menunjukan
korelasi yang kuat. Adapun nilai koefisien
determinasinya sebesar 0.264 (0.351 x 0.752) atau
26.4%.

Analisis Korelasi Ganda dan Koefisien
Determinasi

R

R Square

Regression 1719.133
Residual

962.212

df

Square

F

Sig.

2 859.566 46.453 .000b
52

18.504

Total
2681.345
54
a. Dependent Variable: Kinerja Karyawan
b. Predictors: (Constant), Kesehatan Kerja, Keselamatan
Kerja

Dari hasil uji F diperoleh nilai Fhitung
(46.453) > Ftabel (3,19), maka H0 ditolak dan
Ha diterima, berarti terdapat pengaruh yang
positif dan signifikan secara bersama antara
keselamatan kerja dan kesehatan kerja
terhadap kinerja karyawan.
Pembahasan

Model Summary

Model

1

Squares

Mean

Adjusted R

Std. Error of

Square

the Estimate

1
.801a
.641
.627
4.30164
a. Predictors: (Constant), Kesehatan Kerja, Keselamatan
Kerja

Berdasarkan hasil analisis pada tabel
diatas diperoleh nilai korelasi sebesar 0.801.
Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa
terdapat hubungan sangat kuat antara
keselamatan kerja dan kesehatan kerja dengan
kinerja pegawai. Nilai koefisien determinasi
sebesar 0.641 menunjukan tingkat kontribusi
dari kedua variabel sebesar 64.1%, sedangkan
sisanya sebesar 35.9% dipengaruhi oleh
variabel lain diluar persamaan model.
Uji Hipotesis Parsial (Uji t)
Dari hasil hiptesis 1, menunjukkan nilai
thitung = 3.305 < ttabel = 2.008 dengan tingkat
signifikansi sebesar 0.002 > 0.05. Hasil ini
menunjukkan bahwa keselamatan kerja memiliki
pengaruh yang positif dan signifikan terhadap
kinerja karyawan. Hal ini berarti Hipotesis 1
diterima.
Dari hasil hipotesis 2 menunjukkan nilai
thitung = 2.388 < ttabel = 2.008 dengan tingkat
signifikansi sebesar 0.021 > 0.05. Hasil ini
menunjukkan bahwa kesehatan kerja memiliki
pengaruh yang positif dan signifikan terhadap

Hasil analisis frekuensi responden yang
telah dilakukan terhadap pariabel keselamatan dan
kinerja menunjukan bahwa pelaksanaan program
Keselamatan Kesehatan kerja dan kinerja
karyawan di lingkungan PT.Sankyu Indonesia
berjalan cukup baik.
Berdasarkan hasil analisis diperoleh nilai
korelasi keselamatan kerja dengan kinerja sebesar
0.766 yang menunjukan korelasi yang kuat.
Adapun nilai koefisien determinasi sebesar 0.377
(0.486 x 0.776) atau 37.7%. Sedangkan untuk
korelasi kesehatan kerja dengan kinerja karyawan
diperoleh nilai sebesar 0.752 yang menunjukan
korelasi yang kuat. Adapun nilai koefisien
determinasinya sebesar 0.264 (0.351 x 0.752) atau
26.4%.

Secara simultan diperoleh nilai korelasi
sebesar 0.801 dengan nilai koefisien
determinasi sebesar 0.641 menunjukan tingkat
kontribusi dari kedua variabel sebesar 64.1%,
sedangkan sisanya sebesar 35.9% dipengaruhi
oleh variabel lain diluar persamaan model.
Dari hasil hiptesis 1, menunjukkan nilai
thitung = 3.305 < ttabel = 2.008 dengan tingkat
signifikansi sebesar 0.002 > 0.05. Hasil ini
menunjukkan bahwa keselamatan kerja memiliki
pengaruh yang positif dan signifikan terhadap
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kinerja karyawan. Hal ini berarti Hipotesis 1
diterima.
Dari hasil hipotesis 2 menunjukkan nilai
thitung = 2.388 < ttabel = 2.008 dengan tingkat
signifikansi sebesar 0.021 > 0.05. Hasil ini
menunjukkan bahwa kesehatan kerja memiliki
pengaruh yang positif dan signifikan terhadap
kinerja karyawan. Hal ini berarti Hipotesis 2
diterima.

Dari hasil hipotesis 3 diperoleh nilai
Fhitung (46.453) > Ftabel (3,19), maka H0 ditolak
dan Ha diterima, berarti terdapat pengaruh
yang positif dan signifikan secara bersama
antara keselamatan kerja dan kesehatan kerja
terhadap kinerja karyawan.

PENUTUP
Kesimpulan
Berdasarkan hasil analisis data mengenai
pengaruh keselamatan kerja dan kesehatan kerja
terhadap kinerja karyawan PT.Sankyu Indonesia
Cilegon, terdapat beberapa kesimpulan dari hasil
analisis dan pembahasan. Kesimpulan dari hasil
penelitian ini antara lain:
Variabel
Keselamatan
Kerja
(X1)
berpengaruh positif dan signifikan secara parsial
terhadap Kinerja Karyawan (Y). Hal ini
dibuktikan dengan nilai thitung = 2.388 < ttabel =
2.008 dengan tingkat signifikansi sebesar 0.021 >
0.05.
Variabel
Kesehatan
Kerja
(X2)
berpengaruh positif dan signifikan secara parsial
terhadap Kinerja Karyawan (Y). Hal ini dibuktikan
dengan nilai thitung = 3.305 < ttabel = 2.008 dengan
tingkat signifikansi sebesar 0.002 > 0.05.
Pengaruh secara simultan (bersama-sama)
dari variabel keselamatan dan ksehatan kerja
terhadap kinerja karyawan yang dilakukan dengan
pengujian F-test. Hasil yang diperoleh nilai Fhitung
(46.453) > Ftabel (3,19), maka H0 ditolak dan Ha
diterima, berarti terdapat pengaruh yang positif
dan signifikan secara bersama antara keselamatan
kerja dan kesehatan kerja terhadap kinerja
karyawan.
Saran
Berdasarkan kesimpulan diatas, penulis
mengemuakan beberapa saran yang diharapkan
dapat bermanfaat bagi perusahaan maupun bagi

ISSN : 1693-9549
pihak lain, adapun saran yang dsampaikan antara
lain :
Dari
pihak
perusahaan
harus
memperhatikan
khususnya
dari
variabel
keselamatan kerja terkait kondisi kerja yang aman,
pendidikan dan pelatihan keselamatan kerja
Selain itu pihak perusahaan juga
memperhatikan kondisi kesehatan kerja dengan
menciptaan lingkungan kerja yang sehat,
pelayanan kebutuhan karyawan, serta pelayanan
Kesehatan.
Dari hasil penelitian ini dapat dipakai
sebagai acuan bagi peneliti selanjutnya untuk
mengembangkan
penelitian
dengan
mempertimbangkan variabel-variabel lain diluar
variabel yang ada dalam penelitian ini. Misalnya
budaya kerja, integritas karyawan dan
kemampuan kerja karyawan, dan lain sebagainya.
Dengan adanya pengembangan hasil penelitian ini
diharapkan dapat mengungkap lebih banyak
permasalahan dan memberikan temuan-temuan
penelitian yang lebih berarti dan bermanfaat bagi
banyak pihak.
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