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ABSTRAK 

 

PENGARUH KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3) DAN 

KOMITMEN ORGANISASI TERHADAP PRODUKTIVITAS KERJA 

KARYAWAN BAGIAN PRODUKSI PADA PT. TRI BAKTI SARIMAS 

KABUPATEN KUANSING 

 
OLEH :  

 

RESTA DIANTI 

11571202979 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh 

keselamatan dan kesehatan kerja (K3) dan komitmen organisasi terhadap 

produktivitas kerja karyawan bagian produksi. Populasi dalam penelitian ini 

berjumlah seluruh karyawan bagian produksi pada PT. Tri Bakti Sarimas 

Kabupaten Kuansing tahun 2019 yang berjumlah 125 orang. Metode pemilihan 

sampel adalah metode sampling insidental. Sampel penelitian ini berjumlah 56 

orang karyawan bagian produksi pada PT. Tri Bakti Sarimas Kabupaten 

Kuansing. Analisis data menggunakan alat analisis uji regresi linier berganda, uji 

validitas dan reliabilitas data dan uji asumsi klasik yang terdiri dari uji 

normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi. 

Pengujian hipotesis dilakukan dengan pengujian parsial (t), uji simultan (f), dan 

koefisien determinasi (R
2
). Hasil analisis data atau regresi linier berganda 

menunjukkan bahwa secara parsial (t) variabel keselamatan dan kesehatan kerja 

(K3) dan komitmen organisasi berpengaruh terhadap produktivitas kerja 

karyawan bagian produksi pada PT. Tri Bakti Sarimas Kabupaten Kuansing. 

Secara simultan (f) keselamatan dan kesehatan kerja (K3) dan komitmen 

organisasi berpengaruh secara bersama-sama terhadap produktivitas kerja 

karyawan bagian produksi pada PT. Tri Bakti Sarimas Kabupaten Kuansing. 

Adapun nilai R Square sebesar 0,567 atau 56,7%, berarti keselamatan dan 

kesehatan kerja (K3) dan komitmen organisasi dapat mempengaruhi produktivitas 

kerja karyawan bagian produksi pada PT. Tri Bakti Sarimas Kabupaten Kuansing 

sebesar 56,7% sementara sisanya sebesar 43,3% dipengaruhi oleh variabel lain 

yang tidak digunakan dalam penelitian ini. 

 

Kata Kunci : Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3), Komitmen Organisasi 

Dan Produktivitas Kerja 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Meningkatnya peranan manajemen dalam suatu perusahaan mengkibatkan 

bertambahnya perhatian terhadap pentingnya faktor sumber daya manusia dalam 

perusahaan. Perhatian yang pada mulanya lebih besar ditekankan pada bidang 

mekanis dan modal, kini telah mengalami perubahan. Perusahaan kini 

memberikan perhatian yang lebih besar terhadap masalah yang berhubungan 

dengan faktor sumber daya manusia. Sumber daya manusia selalu dibutuhkan oleh 

setiap perusahaan, baik itu perusahaan kecil, maupun perusahaan besar meskipun 

sumber daya manusia merupakan salah satu faktor produksi yang ada pada 

perusahaan akan tetapi peranannya dalam mencapai tujuan yang sangat besar.  

Dunia usaha saat ini semakin dituntut untuk selalu mengutamakan 

produktivitasnya. Peningkatan produktivitas merupakan indikator utama bagi 

kemajuan sebuah perusahaan dan merupakan cara untuk meningkatkan laju 

pertumbuhan ekonomi perusahaan tersebut. 

Menurut Sinungan (2014:12) Produktivitas kerja adalah ukuran dari 

kualitas dan kuantitas dari pekerjaan yang telah dikerjakan, dengan 

mempertimbangkan biaya sumber daya yang digunakan untuk mengerjakan 

pekerjaan. Produktivitas diartikan sebagai tingkatan efisiensi dalam memproduksi 

barang-barang atau jasa-jasa: “Produktivitas mengutarakan cara pemanfaatan 

secara baik terhadap sumber-sumber dalam memproduksi barang”. 
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Untuk melihat tingkat produktivitas kerja karyawan bagian produksi pada 

PT. Tri Bakti Sarimas Kabupaten Kuansing, dapat dilihat pada tabel 1.1 berikut 

ini: 

Tabel 1.1 Produktivitas Karyawan Bagian Produksi pada PT. Tri Bakti 

Sarimas Kabupaten Kuansing Tahun 2014-2018 

Tahun 

Jumlah 

Karyawan 

(Orang) 

Target 

Produksi 

(Ton) 

Realisasi 

Produksi 

(Ton) 

Pencapaian 

Tingkat  

Produksi 

(%) 

Produktivitas 

(Ton/Orang) 

2014 125 6. 636.069 6.636.069 100 53.088,55 

2015 122 6.380.250 6.177.910 97,08 50.638,60 

2016 124 6.532.043 6.532.043 100 52.677,76 

2017 125 6.636.069 6.472.290 98,03 51.778,32 

2018 125 6.636.069 6.391.583 97,08 51.132,66 

Sumber : PT. Tri Bakti Sarimas Kabupaten Kuansing 2019 

Pada tahun 2014 dengan jumlah karyawan 125, perusahaan dapat 

merealisasikan jumlah produksi sebesar 6.636.069 ton dengan pencapaian tingkat  

produksi 100% dan jumlah produktivitas sebesar 53.088,55 ton. Pada tahun 2015 

dengan jumlah karyawan 122, perusahaan dapat merealisasikan jumlah produksi 

sebesar 6.177.910 ton dengan pencapaian tingkat produksi 97,08% dan jumlah 

produktivitas sebesar 50.638,60 ton. Pada tahun 2016 dengan jumlah karyawan 

124, perusahaan dapat merealisasikan jumlah produksi 6.532.043 ton dengan 

pecapaian tingkat produksi 100% dan produktivitas sebesar 52.677,76 ton. Pada 

tahun 2017 dengan jumlah karyawan 125, perusahaan dapat merealisasikan 

jumlah produksi sebesar 6.472.290 ton dengan pecapaian  tingkat produksi 

98,03% dan produktivitas sebesar 51.778,32 ton. Pada tahun 2018 dengan jumlah 

karyawan 125, perusahaan dapat merealisasikan jumlah produksi sebesar 

6.391.583 ton dengan pecapaian tingkat produksi 98,03% dan produktivitas 

sebesar 51.132,66 ton. 
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Hal ini berarti tingkat produktivitas kerja karyawan bagian produksi pada 

PT. Tri Bakti Sarimas Kabupaten Kuansing mengalami fluktuasi naik turun. 

Produktivitas tidak berdiri sendiri, melainkan berkaitan dengan berbagai variabel, 

dan pembicaraan tentang produktivitas sering dikaitkan dengan keselamatan dan 

kesehatan kerja (k3), komitmen organisasi, budaya perusahaan, kemakmuran, 

motivasi, dan sebagainya. Kunci kesuksesan sebuah perusahaan bukan hanya 

terletak pada keunggulan teknologi dan ketersediaan dana saja, tapi faktor sumber 

daya manusia merupakan salah satu faktor yang terpenting pula. Karyawan 

merupakan penggerak sistem operasional perusahaan yang sangat penting. 

Menurut Arivia (2018) dalam penelitiannya tentang “Pengaruh K3, 

Komitmen Organisasi, dan Motivasi Kerja terhadap Produktivitas Kerja 

Karyawan PT.Adi Satria Abadi Yogyakarta” mengatakan bahwa variabel K3, 

komitmen organisasi, dan motivasi kerja secara parsial berpengaruh terhadap 

produktivitas kerja karyawan. Hasil analisis regresi linear berganda menunjukkan 

dari ketiga variabel K3, komitmen organisasi, dan motivasi kerja semuanya 

berpengaruh positif terhadap produktivitas kerja karyawan. 

Berikut ini adalah tabel tingkat kecelakaan kerja karyawan bagian 

produksi pada PT. Tri Bakti Sarimas Kabupaten Kuansing pada tahun 2014-2018 : 

Tabel 1.2 Data Tingkat Kecelakaan Kerja Karyawan Bagian Produksi Pada 

PT. Tri Bakti Sarimas Kabupaten Kuansing Tahun 2014-2018 

Tahun Jumlah 

Karyawan 

(Orang) 

Klasifikasi Kecelakaan Jumlah 

kecelakaan 

Ringan Berat Meninggal dunia  

2014 125 6 - - 6 

2015 122 11 - - 11 

2016 124 7 - - 7 

2017 125 6 1 - 7 

2018 125 18 - - 18 

Jumlah 48 1 - 49 

Sumber : PT. Tri Bakti Sarimas Kabupaten Kuansing 2019 
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Dari Tabel 1.2, terlihat gambaran bagaimana jumlah kecelakaaan kerja 

yang terjadi pada karyawan bagian produksi di PT. Tri Bakti Sarimas Kabupaten 

Kuansing. Dengan jumlah karyawan pada tahun 2014 sebanyak 125 orang dan 

karyawan yang mengalami kecelakaan kerja sebanyak 6 orang dengan kategori 

mengalami kecelakaan ringan. Pada tahun 2015 sebanyak 122 orang dan 

karyawan yang mengalami kecelakaan kerja sebanyak 11 orang dengan kategori 

kecelakaan ringan. Pada tahun 2016 sebanyak 124 orang dan karyawan yang 

mengalami kecelakaan kerja sebanyak 7 orang dengan kategori mengalami 

kecelakaan ringan. Pada tahun 2017 sebanyak 125 orang dan karyawan yang 

mengalami kecelakaan kerja sebanyak 6 orang dengan kategori mengalami 

kecelakaan ringan dan 1 orang dikategorikan mengalami kecelakaan berat, dengan 

total kecelakaan 7 orang. Pada tahun 2018 sebanyak 125 orang dan karyawan 

yang mengalami kecelakaan kerja sebanyak 18 orang dengan kategori mengalami 

kecelakaan ringan. 

 Kesalahan di dalam penggunaan peralatan, kurangnya perlengkapan alat 

pelindung tenaga kerja, serta ketrampilan tenaga kerja yang kurang memadai 

ternyata menimbulkan kemungkinan bahaya yang sangat besar berupa kecelakaan 

kerja, pencemaran lingkungan dan penyakit. Kecelakaan kerja akan menimbulkan 

hal-hal yang sangat negatif yaitu, berupa kerugian ekonomis serta dapat pula 

mengakibatkan penderitaan manusia atau tenaga kerja yang bersangkutan. 

Sedangkan lingkungan kerja yang tidak aman dan kurang sehat juga dapat 

menggangu tenaga kerja dalam melaksanakan pekerjaannya. Dari fenomena 

tersebut, maka perlu sekali adanya usaha-usaha perlindungan terhadap tenaga 
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kerja. Pemerintah sudah lama merasakan perlunya melaksanakan usaha-usaha 

perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja karyawan. 

Berdasarkan data kecelakaan kerja yang terjadi di PT. Tri Bakti Sarimas 

menunjukkan klasifikasi kecelakaan yang terdiri dari ringan dan berat, sedangkan 

meninggal dunia tidak ada. Disini dikatakan kecelakaan ringan yaitu karyawan 

yang mengalami kecelakaan dapat ditangani langsung oleh P3K yang ada di 

perusahaan misalkan lebab dan luka ringan pada tangan atau kaki karena kurang 

berhati-hatinya karyawan dalam bekerja dan karyawan tidak menggunakan sarung 

tangan dan sepatu pengaman yang tersedia diperusahaan, sedangkan kecelakaan 

berat adalah karyawan yang mengalami kecelakaan dimana karyawan tidak bisa 

ditangani langsung oleh P3K yang ada di Perusahaan misalkan karyawan tidak 

menggunakan helm pelindung kepala saat bekerja, sehingga karyawan tersebut 

kejatuhan kelapa sawit yang akan diproses kedalam mesin, karena keadaannya 

yang cukup parah dan fasilitas serta pengobatan di P3K tidak memadai sehingga 

si korban langsung dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan yang 

lebih baik. 

 Semakin berkembangnya teknologi dalam proses produksi, maka akan 

memberikan kemungkinan timbulnya pengaruh terhadap tenaga kerja. Adanya 

teknologi yang disertai peralatan modern disamping membawa kemudahan dalam 

berproduksi juga mempunyai tingkat resiko kecelakaan yang tinggi. Oleh karena 

itu diperlukan ketelitian serta kewaspadaan yang tinggi dalam 

mengoperasikannya. 
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Keselamatan dan kesehatan kerja sebagai perlindungan karyawan dari 

kecelakaan di tempat kerja. Masalah kesehatan karyawan tidak kalah penting 

karena hal ini sangat berpengaruh besar terhadap kondisi sehat tidaknya karyawan 

di dalam melaksanakan tugasnya, masalah kesehatan karyawan ini seperti demam 

atau kurang fitnya karyawan dalam bekerja yang disebabkan oleh cuaca dan udara 

yang tidak menentu. Jika kesehatan karyawan dalam kondisi sempurna (tidak 

sedang sakit), maka dapat menekan frekuensi terjadi kecelakaan kerja. Oleh 

karena itu pihak perusahaan harus lebih memperhatikan keadaan karyawan 

didalam melaksanakan tugasnya terutama yang berkaitan dengan keselamatan dan 

kesehatan karyawan, sehingga dapat meningkatkan produktivitas kerja karyawan. 

Permasalahan keselamatan dan kesehatan kerja salah satu aktivitas yang dilakukan 

karyawan di perusahaan yang menimbulkan kecelakaan kerja. Kecelakaan juga 

menimbulkan tindakan yang tidak terduga dan tidak diharapkan karena dibelakang 

peristiwa itu tidak terdapat unsur kesengajaan terlebih-lebih dalam bentuk 

perencanaan. Kecelakaan kerja tidak hanya terbatas pada insiden-insiden yang 

menyangkut terjadinya luka-luka saja, tetapi juga meliputi kerugian fisik dan 

materil yang disebabkan oleh kecelakaan tersebut. Kecelakaan akan selalu disertai 

kerugian materil, maupun penderitaan dari yang paling ringan sampai yang paling 

berat, oleh karena itu sebelum terjadi kecelakaan, perlu dilakukan tindakan-

tindakan pencegahan/keselamatan. 

 Mengingat banyaknya kecelakaan yang terjadi dapat menimbulkan 

kerugian yang dialami oleh perusahaan yaitu mengeluarkan berupa biaya 

pengobatan, hilangnya tenaga kerja yang terampil, kurangnya produktifitas dan 

terbuangnya sebahagian waktu yang produktif disamping kerugian yang dialami 
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karyawan yang bersangkutan, berupa kerugian fisik yang diderita dan kekurangan 

sumber penghasilan untuk kebutuhan hidupnya. Selain keselamatan dan kesehatan 

kerja (K3), variabel yang dapat mempengaruhi produktivitas kerja karyawan pada 

PT. Tri Bakti Sarimas Kabupaten Kuansing adalah komitmen organisasi. 

Menurut Luthans (2013:102) Komitmen organisasi diartikan secara 

umum sebagai sikap yang menunjukkan loyalitas pegawai/karyawan dan 

merupakan proses berkelanjutan bagaimana seorang pegawai/karyawan 

instansi/perusahaan mengekspresikan perhatian mereka kepada kesuksesan dan 

kebaikan organisasinya. 

  Komitmen organisasi ini dapat dilihat dari tingkat daftar hadir karyawan 

bagian produksi pada PT. Tri Bakti Sarimas Kabupaten Kuansing : 

Tabel 1.3  Data Daftar Hadir Karyawan Bagian Produksi Pada PT. Tri 

Bakti Sarimas Kabupaten Kuansing Tahun 2014-2018 

Tahun 
Jumlah 

karyawan 

Absensi tidak 

Hadir / Tahun 
Terlambat Tidak Disiplin 

Total % Total % Total % 

2014 125 13 10,40% 18 14,40% 10 8% 

2015 122 15 12,30% 14 11,48% 17 13,94% 

2016 124 14 11,29% 12 9,68% 11 8,87% 

2017 125 16 12,80% 16 12,80% 15 12,00% 

2018 125 19 15,22% 20 16% 18 14,40% 

Sumber : PT. Tri Bakti Sarimas Kabupaten Kuansing 2019 

Dari Tabel 1.3, terlihat bahwa pada tahun 2014 jumlah karyawan bagian 

produksi pada PT. Tri Bakti Sarimas Kecematan Kuantan Mudik Kabupaten 

Kuansing 125 orang, total absensi ketidakhadiran pada tahun tersebut 13 orang 

atau 10,40%, sedangkan jumlah karyawan yang terlambat 18 orang atau 14,40%, 

karyawan yang tidak disiplin pada tahun tersebut berjumlah 10 orang atau 8%. 

Pada tahun 2015 jumlah karyawan 122 orang, absensi karyawan 15 orang atau 

12,30% , Jumlah karyawan yang terlambat 14 orang atau 11,48% , karyawan yang 
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tidak disiplin pada tahun tersebut 17 orang atau 13,94%. Pada tahun 2016 jumlah 

karyawan 124 orang, absensi karyawan berjumlah 14 orang atau 11,29% , jumlah 

karyawan yang terlambat 12 orang atau 9,68% , karyawan yang tidak disiplin 

pada tahun tersebut 11 orang atau 8,87%.  Pada tahun 2017 jumlah karyawan 125 

orang, absensi karyawan berjumlah 19 orang atau 15,22%, jumlah karyawan yang 

terlambat 20 orang atau 16% , karyawan yang tidak disiplin 18 orang atau 

14,40%. Pada tahun 2018 jumlah karyawan 125 orang, absensi karyawan 

berjumlah 16 orang atau 12,80%, jumlah karyawan yang terlambat 16 orang atau 

12,80% , karyawan yang tidak disiplin berjumlah 15 orang atau 12,00%. 

Komitmen organisasi memiliki peran penting dalam menggerakkan dan 

mendorong karyawan dari dalam dirinya agar muncul keinginan, motivasi, dan 

keterikatan terhadap perusahaan dan mempertahankan keanggotaannya. Karyawan 

yang memiliki komitmen tinggi akan memiliki kemauan secara sadar untuk 

mencurahkan usaha demi kepentingan perusahaan. Karyawan bekerja bukan 

hanya karena adanya instruksi melainkan termotivasi dari dalam dirinya sendiri. 

Karena karyawan yang memiliki rasa komitmen yang tinggi, maka ia memiliki 

keinginan untuk tetap mempertahankan dirinya dalam organisasi dan bersedia 

berusaha keras bagi pencapaian tujuan perusahaan tempat ia bekerja. 

Data di atas menunjukkan persentase daftar hadir karyawan bagian 

produksi pada PT. Tri Bakti Sarimas Kabupaten Kuansing pertahun. Berdasarkan 

Tabel tersebut, persentase ketidakhadiran, keterlambatan, dan tidak disiplinnya 

karyawan masih tergolong tinggi. Hal ini karena masih kurangnya rasa komitmen 

organisasi dalam diri karyawan bagian produksi, rasa peduli terhadap tanggung 
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jawab atas tugas atau pekerjaan yang telah dilimpahkan kepada dirinya masih 

sangat rendah. Semakin tinggi tingkat ketidakhadiran, keterlambatan dan tidak 

disiplin karyawan, maka semakin menurun produktivitas kerja karyawan bagian 

produksi pada PT. Tri Bakti Sarimas Kabupaten Kuansing ini. 

Berdasarkan uraian diatas dan juga gejala yang terjadi maka penulis 

tertarik untuk melakukan Penelitian dengan judul: ”Pengaruh Keselamatan Dan 

Kesehatan Kerja (K3) Dan Komitmen Organisasi Terhadap Produktivitas Kerja 

Karyawan Bagian Produksi Pada PT. Tri Bakti Sarimas Kabupaten Kuansing ”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat dikemukakan rumusan 

masalah sebagai berikut : 

1. Apakah Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) berpengaruh terhadap 

Produktivitas Kerja Karyawan Bagian Produksi pada PT. Tri Bakti 

Sarimas Kabupaten Kuansing ? 

2. Apakah Komitmen Organisasi berpengaruh terhadap Produktivitas Kerja 

Karyawan Bagian Produksi pada PT. Tri Bakti Sarimas Kabupaten 

Kuansing ? 

3. Apakah Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dan Komitmen Organisasi 

secara simultan berpengaruh terhadap Produktivitas Kerja Karyawan 

Bagian Produksi pada PT. Tri Bakti Sarimas Kabupaten Kuansing ? 
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1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah maka tujuan penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui pengaruh Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) 

terhadap Produktivitas Kerja Karyawan Bagian Produksi pada PT. Tri 

Bakti Sarimas Kabupaten Kuansing. 

2. Untuk mengetahui pengaruh Komitmen Organisasi terhadap Produktivitas 

Kerja Karyawan Bagian Produksi pada PT. Tri Bakti Sarimas Kabupaten 

Kuansing. 

3. Untuk mengetahui Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dan Komitmen 

Organisasi berpengaruh secara simultan terhadap Produktivitas Kerja 

Karyawan Bagian Produksi pada PT. Tri Bakti Sarimas Kabupaten 

Kuansing. 

1.3.2 Manfaat Penelitian  

    Hasil penelitian ini diharapkan dapat dapat memberikan manfaatantara 

lain: 

1. Bagi penulis, sebagai tugas akhir penulis dalam menyelesaikan studi S1 

Manajemen, untuk menambah wawasan dan pegetahuan dalam bidang 

Manajemen Sumber Daya Manusia. 

2. Bagi peneliti lain, sebagai referensi dan bahan perbandingan bagi peneliti 

lain yang mungkin tertarik untuk mengadakan penelitian pada bidang atau 

perusahaan yang sama atau sejenis pada masa yang akan datang. 
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3. Bagi perusahaan, dapat memberikan kontribusi dan pertimbangan dalam 

pengambilan keputusan dalam menerapkan kebijakan pengembangan 

sumber daya manusia  yang baik. 

1.4 Sistematika Penulisan 

Untuk dapat mempermudah gambaran secara umum mengenai bagian- 

bagian yang akan dibahas dalam penelitian ini, maka penulis membagi naskah 

penelitian ini dalam enam bab yang akan diuraikan secara sistematik, sebagai 

berikut : 

BAB :  PENDAHULUAN 

  Dalam penulisan bab ini berisi latar belakang masalah, tujuan  

penelitian, dan sistematika penulisan.    

BAB II      :   TELAAH  PUSTAKA  

  Dalam bab ini berisi teori-teori yang mendasari masalah yang 

diteliti. 

BAB III    :  METODE PENELITIAN  

  Dalam bab ini berisi tentang variabel penelitian dan defenisi 

operasional, menentukan populasi dan sampel, jenis dan sumber 

data, metode pengumpulan dan serta metode analisis. 

BAB IV    :  GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

  Bab ini merupakan bab yang membahas tentang gambaran umum 

perusahaan yang terdiri dari sejarah singkat perusahaan, struktur 

organisasi dan aktivitas perusahaan. 
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BAB V     :   HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

  Merupakan bab yang membahas tentang pengaruh perilaku 

pimpinan dan komunikasi efektif terhadap kinerja karyawan di 

perusahaan. 

BAB VI   :   KESIMPULAN DAN SARAN 

  Merupakan bab penutup dimana penulis akan mengemukakan 

kesimpulan dari permasalahan yang telah dibahas penulis 

kemudian memberikan saran-saran yang mungkin bermanfaat. 

DAFTAR PUSTAKA 
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BAB II 

TELAAH PUSTAKA 

 

2.1 Manajemen Sumber Daya Manusia 

2.1.1 Pengertian Manajemen Sumber Daya Manusia 

 Manajemen sumber daya manusia (MSDM) merupakan salah satu faktor 

penting dalam pembangunan. Secara makro, faktor-faktor masukan pembangunan, 

seperti sumber daya alam, material dan finansial tidak akan memberi manfaat 

secara optimal untuk perbaikan kesejahteraan rakyat bila tidak didukung oleh 

memadainya ketersediaan faktor sdm, baik secara kualitas maupun kuantitas. 

Pelajaran yang dapat dipetik dari berbagai negara maju adalah, bahwa kemajuan 

yang dicapai oleh bangsa-bangsa di negara-negara tersebut didukung oleh sdm 

yang berkualitas. Jepang misalnya, sebagai negara pendatang baru (Late Comer) 

dalam kemajuan industri dan ekonomi memulai upaya mengejar 

ketertinggalannya dari negara-negara yang telah lebih dahulu mencapai kemajuan 

ekonomi dan industri (Fore Runners) Seperti Jerman, Perancis dan Amerika 

dengan cara memacu pengembangan SDM (Ohkawa dan Kohama 1989).   

Menurut Mangkunegara (2016:2) Manajemen Sumber Daya Manusia 

merupakan suatu perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, pelaksanaan, 

dan pengawasan terhadap pengadaan, pengembangan, pemberian balas jasa, 

pengintegrasian, pemeliharaan, dan pemisahan tenaga kerja dalam rangka 

mencapai tujuan organisas. 
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Menurut Hasibuan (2013 : 10) Manajemen sumber daya manusia adalah 

ilmu dan seni mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja agar efektif dan 

efisien membantu terwujudnya tujuan perusahaan karyawan dan masyarakat. 

Berdasarkan pendapat diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa Manajemen 

Sumber Daya Manusia merupakan  ilmu, seni dan proses dalam aktivitas- 

aktivitas perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, pelaksanaan, dan 

pengawasan terhadap pengadaan, mengembangkan, pemberian balas jasa, 

pengintegrasian, pemeliharaan, dan pemisahan tenaga kerja sehingga tercapai 

tujuan organisasi individu, dan tercapai kepuasan pada diri individu.  

2.2 Produktivitas Kerja 

2.2.1 Pengertian Produktivitas Kerja 

Setiap perusahaan selalu berusaha agar karyawan bisa berprestasi dalam 

bentuk memberikan produktivitas kerja yang maksimal. Produktivitas kerja 

karyawan bagi suatu perusahaan sangatlah penting sebagai alat pengukur 

keberhasilan dalam menjalankan usaha. Karena semakin tinggi produktivitas kerja 

karyawan dalam perusahaan, berarti laba perusahaan dan produktivitas akan 

meningkat. 

Menurut Sinungan (2014:12) Produktivitas adalah ukuran dari kualitas 

dan kuantitas dari pekerjaan yang telah dikerjakan, dengan mempertimbangkan 

biaya sumber daya yang digunakan untuk mengerjakan pekerjaan. Produktivitas 

diartikan sebagai tingkatan efisiensi dalam memproduksi barang-barang atau jasa-

jasa: “Produktivitas mengutarakan cara pemanfaatan secara baik terhadap sumber-

sumber dalam memproduksi barang”. 
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Menurut Afandi (2017:93) produktivitas kerja adalah perbandingan secara 

ilmu hitung antara jumlah yang dihasilkan dan jumlah setiap sumber yang 

dipergunakan selama produksi berlangsung. 

Menurut Sutrisno (2009:99) Produktivitas secara umum diartikan sebagai 

hubungan antara keluaran (barang-barang atau jasa) dengan memasukan (tenaga 

kerja, bahan, uang). Produktivitas adalah ukuran efisiensi produktif. Suatu 

perbandingan antara hasil pengeluaran dan pemasukan. Masukan sering dibatasi 

dengan tenaga kerja, sedangkan keluaran diukur dalam kesatuan fisik bentuk, dan 

nilai. Produktivitas merupakan hal yang sangat penting bagi para karyawan yang 

ada di perusahaan. Dengan adanya produktivitas kerja di harapkan pekerja akan 

terlaksana secara efisien dan efektif, sehingga ini semua akhirnya sangat di 

perlukan dalam pencapaian tujuan yang sudah di tetapkan. 

Sehingga dapat disimpulkan pengertian produktivitas kerja adalah 

kemampuan karyawan dalam berproduksi, seorang karyawan dapat dikatakan 

produktif apabila mampu menghasilkan barang atau jasa sesuai dengan yang 

diharapkandalam waktu yang telah ditentukan. 

2.2.2 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Produktivitas kerja 

 Dalam upaya meningkatkan produktivitas kerja karyawan disuatu 

perusahaan perlu memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas 

kerja karyawan tersebut. Banyak faktor yang dapat mempengaruhi produktivitas 

kerja karyawan baik yang berhubungan dengan tenaga kerja itu sendiri maupun 

faktor-faktor yang berhubungan dengan lingkungan perusahaan dan kebijakan 

pemerintah secara keseluruhan. 
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Menurut Simanjuntak dalam Agustin (2014:20) ada tiga faktor-faktor 

yang mempengaruhi produktivitas kerja karyawan adalah :  

1. Kualitas dan kemampuan fisik karyawan 

Kualitas dan kemampuan fisik karyawan dipengaruhi juga oleh tingkat 

pendidikan, latihan, motivasi kerja, kelelahan fisik dan kemampuan fisik 

karyawan yang bersangkutan. 

2. Sarana pendukung 

 Sarana pendukung untuk meningkatkan produktivitas karyawan 

digolongkan menjadi 3 (tiga) bagian yaitu : 

a) Menyangkut lingkungan kerja termasuk sarana dan peralatan yang 

digunakan, teknologi dan cara produksi, tingkat keselamatan dan 

kesehatan kerja serta suasana lingkungan kerja itu sendiri. 

b) Menyangkut kesehatan karyawan yang tercermin dalam sistem 

pengupahan dan jaminan sosial serta jaminan keselamatan kerja. 

c)  Sarana, apa yang terjadi didalam perusahaan dipengaruhi juga oleh 

apa yang terjadi diluarnya, seperti sumber-sumber faktor produksi yang 

akan digunakan prospek pemasaran, perpajakan, perijinan dll. Selain itu 

hubungan antara pimpinan dan karyawan juga mempengaruhi kegiatan-

kegiatan yang dilakukan sehari-hari. Bagaimana pandangan pimpinan 

terhadap bawahan, sejauh mana hak-hak karyawan mendapat perhatian, 

sejauh mana karyawan diikut sertakan dalam menentukan kebijaksanaan. 
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3. Motivasi dan orientasi kemasa depan yang lebih baik. Bekerja dengan 

produktif oleh dorongan atau motivasi untuk mencapai masa depan yang 

lebih baik. 

 Menurut Sumarso (2011:119) faktor-faktor yang juga mempengaruhi 

produktivitas kerja karyawan adalah kesediaan tenaga kerja untuk melaksanakan 

tugas dengan penuh kesanggupan. Bagi tenaga kerja yang sejak awal memutuskan 

untuk bekerja dengan memiliki komitmen untuk melaksanakan tugas dengan baik, 

maka tidak akan susah untuk menetapkan dan memenuhi target yang telah 

ditentukan oleh perusahaan. 

2.2.3. Indikator Produktivitas kerja 

Menurut Sutrisno (2009:102) Untuk mengukur produktivitas kerja, di 

perlukan suatu indikator, sebagai berikut : 

1. Kemampuan . 

Mempunyai kemampuan untuk melaksanakan tugas. Kemampuan 

seorang karyawan bergantung pada keterampilan yang dimiliki serta 

profesionalisme mereka dalam bekerja. 

2. Meningkatkan hasil yang dicapai. 

Berusaha untuk meningkatkan hasil yang di capai. Hasil merupakan 

salah satu yang dapat di rasakan baik oleh yang mengerjakan maupun yang 

menikmati hasil pekerjaan tersebut. 
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3. Semangat kerja. 

Ini merupakan usaha untuk lebih baik dari hari kemarin. Indikator 

ini dapat dilihat dari etos kerja yang di capai dalam satu hari kemudian di 

banding dengan hari sebelumnya. 

4. Pengembangan diri 

Senantiasa mangembangkan diri untuk meningkatkan kemempuan 

kerja. pengembangan diri dapat di lakukan dengan melihat tantangan dan 

harapan dengan apa yang akan dihadapi. 

5. Mutu 

Selalu berusaha untuk meningkatkan mutu lebih baik dari yang 

telah lalu. Mutu merupakan hasil pekerjaan yang dapat menunjukan 

kualitas kerja seorang pegawai. 

6. Efisiensi  

Perbandingan antara hasil yang dicapai dengan keseluruhan sumber 

daya yang digunakan. Masukan dan keluaran merupakan aspek 

produktivitas yang memberi pengaruh yang cukup signifikan bagi 

karyawan. 

2.2.4. Produktivitas Kerja dalam Pandangan Islam 

 Pada prinsipnya islam lebih menekankan berproduksi demi untuk 

memenuhi kebutuhan orang banyak, bukan hanya sekedar memenuhi segelintir 

orang yang memiliki uang, sehingga memiliki daya beli yang baik. Karena itu 

bagi Islam, produksi yang surplus dan berkembang baik secara kuantitatif maupun 
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kualitatif, tidak dengan sendirinya, menindikasikan kesejahteraan bagi 

masyarakat.  

 Apalah artinya produk yang menggunung jika hanya bisa didistribusikan 

untuk segelincir orang yang memiliki uangbanyak. Segelincir modal dasar 

berproduksi, Allah telah menyediakan bumi beserta isinya bagi manusia, untuk 

diolah bagi keselamatan bersama seluruh umat manusia. Surat Hud ayat 61 : 

                           

      

Artinya “Dia telah menciptakanmu dari bumi (tanah) dan menjadikanmu 

pemakmurnya, karena itu mohonlah ampunan kepada-Nya, kemudian 

bertobatlah kepada-NyaSesungguhnya Tuhanku sangat dekat dan 

memperkenankan (doa hamba-Nya)." 
 

  Bumi adalah lapangan sedangkan manusia adalah pekerja penggarapnya 

yang sungguh sebagai wakil dan sang pemilik lapangan tersebut. Untuk itu 

menggarap dengan baik, Sang pemilik memberi modal awal berupa fisik materi 

yang terbuat dari tanah yang kemudian ditiupkannya roh dan diberikan ilmu. 

2.3 Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) 

2.3.1 Pengertian Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) 

 Proses produksi di perusahaan akanmengikuti perkembangan teknologi, 

sehingga proses berlangsung dengan cepat, efisien,dan menghasilkan produk yang 

bermutu. Penggunaan teknologi berpotensi menimbulkan resiko Keselamatan dan 

Kesehatan Kerja (K3). Perusahaan wajib memberikan perlindungan atas 

keselamatan dan kesehatan kerja sesuai amanat Undang-undang Nomor 13 tahun 

2003 pasal 86, sehingga untuk meningkatkan produktivitas kerja tidak bisa 
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mengabaikan keselamatan dan kesehatan karyawannya. Keselamatan dan 

Kesehatan Kerja (K3) sangat penting untuk diterapkan di perusahaan, khususnya 

pada bagian produksi agar terciptanya rasa aman dan nyaman dalam bekerja. 

Menurut Mangkunegara (2016:161) istilah K3 mencakup dua hal yaitu 

resiko keselamatan dan risiko kesehatan. Keselamatan kerja adalah suatu kondisi 

yang aman atau selamat dari penderitaan, kerusakan atau kerugian di tempat kerja. 

Sedangkan kesehatan kerja adalah suatu kondisi yang menunjukkan rasa bebas 

dari gangguan fisik, mental, emosi atau rasa sakit yang disebabkan oleh 

lingkungan kerja. 

Menurut Kaynak et al (2016:124) keselamatan dan kesehatan kerja 

karyawan merupakan bagian dari kerangka kerja manajemen keselamatan dan 

kesehatan yang efisien. Hal tersebut menunjukkan kesediaan manajemen untuk 

menyediakan pekerja dengan tempat kerja yang sehat dan aman. 

K3 adalah suatu program yang dibuat bagi pekerja maupun pengusaha 

sebagai upaya pencegahan timbulnya kecelakaan dan penyakit akibat kerja dengan 

cara mengenali halhal yang berpotensi menimbulkan kecelakaan dan penyakit 

akibat kerja serta tindakan antisipatif apabila terjadi kecelakaan dan penyakit 

akibat kerja. 

Menurut Sedarmayanti (2009:98) Kecelakaan kerja menyebabkan 

kelambatan produksi yang bisa mengakibatkan kerugian. Kesehatan karyawan 

yang rendah atau buruk akan mengakibatkan kecenderungan tingkat absensi tinggi 

dan produktivitas rendah. 
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 Menurut Swasto (2011:107) Keselamatan kerja menyangkut segenap 

proses perlindungan tenaga kerja terhadap kemungkinan adanya bahaya yang 

timbul dalam lingkungan pekerjaan. Ada faktor yang mempengaruhi keselamatan 

kerja, sehingga berakibat terhadap kecelakaan kerja. Kesehatan kerja menyangkut 

kesehatan fisik dan mental. Kesehatan mencakup seluruh aspek kehidupan 

manusia termasuk lingkungan kerja. 

  Dari beberapa pengertian kesehatan kerja di atas, secara umum dapat 

disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan kesehatan kerja adalah kondisi di 

mana para karyawan terbebas dari berbagai penyakit fisik dan emosional yang 

disebabkan oleh pekerjaan yang dilakukannya. 

2.3.2 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keselamatan dan Kesehatan 

Kerja (K3) 

 Menurut Swasto (2011:110) menyatakan bahwa faktor-faktor 

yangmempengaruhi keselamatan dan kesehatan kerja antara lain lingkungan di 

tempat kerja yang memiliki Kondisi, berupa : 

1. Kondisi Fisik 

Mengacu pada penerangan, suhu udara, ventilasi ruangan di tempat 

kerja, kebisingan, getaran mekanis, radiasi dan tekanan udara. 

2. Kondisi Fisiologis 

Fisiologi ini diliihat dari konstruksi mesin, cara kerja dalam 

melakukan sebuah pekerjaan.  
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3. Kondisi Khemis 

Kondisi dariuap gas, debu, kabut, asap, awan, cairan dan benda 

padat. 

 

4. Mental Psikologis 

Kondisi ini dalam kelompok/teman sekerja, hubungan kerja antara 

bawahan dan atasan dan sebaliknya, suasana kerja, dan lain-lain. 

2.3.3 Indikator Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) 

Menurut Moenir (dalam Hedianto dkk, 2014:89) Indikator keselamatan 

kerja dapat dilihat dari lingkungan kerja secara fisik antara lain:  

1. Penempatan benda  

Penempatan benda atau barang sehingga tidak membahayakan atau 

mencelakakan orang-orang yang berada di tempat kerja atau sekitarnya. 

2. Perlindungan pekerja  

Perlindungan pada pegawai atau pekerja yag melayani alat-alat 

kerja yang dapat menyebabkan kecelakaan, dengan cara memberikan alat-

alat perlindungan yang sesuai dan baik.  

3. Penyediaan perlengkapan 

Yang mampu digunakan sebagai alat pencegah, pertolongan dan 

perlindungan.  

4. Penyediaan program sosialisasi pencegahan kecelakaan  

Program ini diberikan oleh perusahaan terhadap pegawai atau 

pekerja agar mampu mengurangi kecelakaan saat bekerja.  
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Menurut Manullang (dalam Hedianto dkk, 2014:90) Ada 3 (tiga) 

indikator dari kesehatan kerja, yaitu :  

1. Lingkungan secara medis  

Dalam hal ini lingkungan kerja secara medis dapat dilihat dari 

sikap perusahaan dalam menangani hal-hal sebagai berikut  

a. Kebersihan lingkungan kerja.  

b. Suhu udara dan ventilasi di tempat kerja.  

c. Sistem pembuangan sampah dan limbah industri.  

2. Lingkungan kesehatan tenaga kerja  

Upaya-upaya dari perusahan untuk meningkatkan kesehatan dari 

tenaga kerjanya hal ini dapat dilihat dari penyediaan air bersih dan sarana 

kamar mandi. 

3. Pemeliharaan kesehatan  

Yaitu pelayanan kesehatan tenaga kerja. 

2.3.4  Program-program Keselamatan dan Kesehatan Kerja 

Program keselamatan dan kesehatan kerja diadakan karena tiga alasan 

penting yakni alasan berdasarkan undang-undang dan alasan berdasarkan 

ekonomi:  

1. Alasan berdasarkan perikemanusiaan. Pertama-tama para manajer akan 

mengadakan pencegahan kecelakaan  kerja atas dasar perikemausiaan yang 

sesungguhnya. 

2. Alasan berdasarkan ekonomi. Alasan ini cukup besar pengaruhnya karena 

biaya kecelakaan bagi perusahaan sangat diperhitungkan. 
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3. Berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang perlindungan 

ketanegakerjaan terhadap keselamatan dan kesehatan kerja. 

Pelaksanaan program keselamatan dan kesehatan kerja dari suatu 

perusahaan dengan perusahaan lain tidaklah sama. Ada yang mengabaikan dan 

ada pula yang menempatkan keselamatan kerja sebagai bagian integrasi dari 

kegiatan bisnisnya. Hal ini disebabkan karena keadaan/ kondisi perusahaan, sikap 

dan pandangan serta sistem nilai yang hidup dan diatur oleh pimpinan puncak dan 

manajemen perusahaan. 

Tuntutan keselamatan kerja ini ditentukan oleh jenis industri dimana 

perusahaan beroperasi atau jenis teknologi yang dipakai. Salah satu hal yang ikut 

menentukan adalah normal/ standarisasi keselamatan kerja yang telah ditetapkan 

untuk masing-masing industri atau teknologi yang dipakai. 

Pelaksanaan program keselamatan dan kesehatan kerja yang baik akan 

menunjukkan manajemen dan kepemimpinan yang baik diperusahaan, karena 

dapat menurunkan kerugian yang timbul akibat kecelakaan kerja dan karyawan 

terlatih dalam menghadapi resiko kerja. 

Menurut Rachmawati (2009:136) di samping usaha untuk mencegah 

terjadinya kecelakaan, perusahaan juga perlu memelihara kesehatan karyawannya 

baik secara fisik maupun mental apakah itu disebabkan penyakit, 

ketegangan/stress, maupun karena kecelakaan kerja. Dalam hal ini pengetahuan 

lingkungan kerja adalah faktor utama yang perlu diperhatikan, untuk itu 

pemeriksaan yang berkesinambungan terhadap kondisi kerja dan kesehatan 
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karyawannya perlu diperhatikan. Dalam hal ini kewajiban yang mesti diperhatikan 

bagi kesehatan kerja karyawan adalah sebagai berikut:  

1. Segala urusan yang bersifat khusus terhadap penyakit akibat pekerjaan 

bagi setiap karyawan selama masa dinasnya dimulai sejak menjadi calon 

pegawai.  

2. Segala usaha yang meliputi pemeriksaan, perawatan dan rehabilitas dalam 

rangka penyembuhan bagi setiap penderita. 

3. Segala usaha yang menyangkut faktor lingkungan guna mewujudkan 

kesehatan dan keselamatan lingkungan kerja.  

Bila kesehatan karyawan tidak baik, akan mengakibatkan menurunnya 

tingkat produktivitas. Dampak bagi perusahaan adalah program-program latihan 

yang diselanggarakan selama ini akan sia-sia. 

2.3.5 Pandangan Islam tentang Keselamatan Dan Kesehatan Kerja. 

Islam sangat menganjurkan umatnya untuk bekerja. Dan bekerja mestilah 

dilakukan dengan niat semata-mata karena Allah untuk mendapat kebahagian 

hidup berupa rezeki di dunia, disamping tidak melupakan kehidupan hari akhirat. 

Kerana itu dalam Islam hendaklah menjadikan kerja sebagai ibadah bagi 

keberkatan rezeki yang diperolehnya, lebih-lebih lagi sebagai bekal untuk 

menghadapi kehidupan di akhirat yang kekal abadi. Sebagaimana dalam Firman 

Allah dalam Surah Al - Qasas Ayat 77 : 
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Artinya :“Dan carilah (pahala) negeri akhirat dengan apa yang telah 

dianugerahkan Allah kepadamu, tetapi janganlah kamu lupakan 

bagianmu di dunia dan berbuat baiklah (kepada orang lain) 

sebagaimana Allah telah berbuat baik padamu, dan janganlah kamu 

berbuat kerusakan di bumi. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang 

berbuat kerusakan”. 

 

Begitu juga, Islam memerintahkan kita melakukan sesuatu kerja dengan 

cara yang sebaik-baiknya dengan mengutamakan menjaga keselamatan dan 

kesehatan. Berikut doa memohon keselamatan dan kesehatan : 

ْيِه َوَعافِيَت ًفِى ْالَجَسِد َو ِزيَاَدةً فِى ْالِعْلِم َوبََرَكتً فِى ا للَّهُمَّ إِوَّا وَْسأَلَُك َسالََمت ًفِى الدِّ ََ
 ِعْىَد اْلَمْىِث َوَمْغفَِرةً بَْعَد الَْمْىِث .الَْمْىِث َوَرْحَمتً الِّرْزِق َوتَْىبَتً قَْبَل 

 

Artinya “Ya Allah kami memohon kepada engkau keselamatan dalam agama dan 

kesehatan pada tubuh, dan ilmu yang bermanfaat dan berkahi dalam 

rezeki dan tobat sebelum mati dan rahmat ketika mati dan ampunan 

setelah mati”. 

 

Allah swt sesungguhnya tidak menghendaki adanya kerusakan dimuka 

bumi ini. Segala sesuatunya yang diciptakan Allah swt diberikan kepada manusia 

untuk dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Dan manusia sebagai mahluk yang 

diberi akal dan kemampuan dari semua mahluk hidup ciptaanNya diberi 

peringatan untuk tidak melakukan kerusakan dengan perbuatannya (perilakunya 

tidak aman) dimana dengan berperilaku tidak aman tersebut akan menciptakan 

kondisi yang dapat membahayakan dirinya sendiri maupun terhadap orang lain 

dan juga terhadap kelangsungan hidup ciptaannya yang lain (lingkungan hidup). 

Hal tersebut semua diawali karena perilaku individu maupun kelompok 

yang tidak aman hingga membuat suatu kondisi atau lingkungan menjadi rusak, 

seperti: Terjadi Longsor, banjir, perubahan iklim dan cuaca (climate change), 

penyakit, dan musibah alam lainnya. Bukankah Allah swt telah menciptakan 
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semua yang ada dijagad raya ini dengan keseimbangan yang baik. Namun karena 

keserakahan, kezoliman, dan kemaksiatan manusia yang membuat kondisi alam 

menjadi tidak seimbang. Bencana yang dirasakan sekarang ini hanya sebagai 

teguran dan cobaan bagi umatnya. Teguran, bagi umatnya yang tidak beriman, 

yang telah melakukan kerusakan, dan cobaan bagi umatnya yang beriman. 

Mengamalkan sikap yang baik dan dijauhi serta dihindari dari segala malapetaka. 

Dalam sebuah riwayat, dari Thoriq, ia berkata bahwa ia mendengar Nabi 

shallallahu „alaihi wa sallam dan ketika itu beliau didatangi seorang laki-laki, lalu 

laki-laki tersebut berkata: 

سىل هللاِ ، َكْيَف أقُىُل ِحْيَه أْسأَُل َربِّي ؟ قَاَل : )) قُْل : اللَّهُمَّ اْغفِْر لِي ، يَا ر

 َواْرَحْمىِي ، َوَعافِىي ، واْرُزْقىِي ، فئنَّ هؤالَِء تَْجَمُع لََك ُدْويَاَك َوآِخَرتََك (( .
 

Artinya: “Wahai Rasulullah, apa yang harus aku katakan ketika aku ingin 

memohon pada Rabbku?” Beliau bersabda, “Katakanlah: 

Allahummaghfir lii, warhamnii, wa „aafinii, warzuqnii”, karena do’a 

ini telah mencakup dunia dan akhiratmu. (HR. Muslim no. 36 dan 

2697) 

 

 Islam adalah agama yang sangat menjunjung tinggi keselamatan bagi 

pemeluknya. Islam dalam Al qur‟an dan hadist melarang umat untuk membuat 

kerusakan jangankan kerusakan itu terjadi pada lingkungan, terhadap diri sendiri 

saja Allah melarangnya. Banyak contoh seperti penyalahgunaan obat-obatan 

terlarang. Jelas menganiaya diri sendiri, berperilaku tidak aman dan sehat serta 

menjaga Lingkungan tetap aman dan sehat, adalah terjemahan dari segala 

larangan Allah swt baik yang termaktup dalam Alquran maupun hadist. Dengan 

berperilaku yang aman dan sehat kita akan menjaga lingkungan hidup kita, karena 
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Allah swt menciptakan alam semesta ini untuk dijaga demi kemaslahatan seluruh 

umat manusia. 

Hubungannya dengan islam adalah sama sama mengingatkan umat 

manusia agar senantiasa berperilaku (berpikir dan bertindak) yang aman dan sehat 

dalam bekerja ditempat kerja (dikantor, dipabrik, ditambang, dan dimana tempat 

bekerja). Dengan berperilaku aman dan sehat akan tercipta suatu kondisi atau 

lingkungan yang aman dan sehat. Dengan bekerja yang aman ditempat kerja, akan 

membawa keuntungan bagi diri sendiri maupun perusahaan tempat kerja. 

Perusahaan yang sehat akan menjadikan karyawan tenang dalam bekerja. Karena 

di situ tempat mencari nafkah bukan bekerja untuk mendapat kecelakaan, penyakit 

dan masalah. 

2.4 Komitmen Organisasi 

2.4.1 Pengertian Komitmen Organisasi 

 Menurut Luthans (2013:102) Komitmen diartikan secara umum sebagai 

sikap yang menunjukkan loyalitas pegawai dan merupakan proses berkelanjutan 

bagaimana seorang pegawai instansi mengekspresikan perhatian mereka kepada 

kesuksesan dan kebaikan organisasinya. 

Menurut Allen & Meyer (dalam Kaswan, 2015:28) Komitmen organisasi 

merupakan suatu keadaan dimana seseorang karyawan memihak terhadap 

organisasi tertentu, serta tujuan dan keinginannya untuk bertahan dalam organisasi 

tersebut. 

Menurut Jewell dan Siegall (dalam Sutrisno, 2011:93) Komitmen kerja 

dapat didefinisikan sebagai “tingkat korelasi manusia memandang dirinya sendiri 
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dengan pekerjaan di dalam sebuah lembaga itu”. Dampak yang sangat kuat di 

mana seseorang melakukan identifikasi pada permintaan dan termotivasi untuk 

melakukannya dan bahkan sumber motivasi tidak ada lagi. 

2.4.2 Indikator Komitmen Organisasi 

 Menurut Allen & Meyer (dalam Kaswan, 2015:31) terdapat tiga 

komponen atau dimensi yang kemudian dijadikan indikator dalam mengukur 

komitmen karyawan terhadap perusahaan/organisasi, yaitu : 

1. Komitmen afektif (affective commitment) 

Adalah komitmen sebagai suatu ikatan atau keterlibatan emosi 

dalam mengidentifikasi dan terlibat dalam organisasi. Anggota organisasi 

dengan affective commitment yang tinggi akan terus menjadi anggota 

dalam organisasi karena memang memiliki keinginan untuk itu. 

2. Komitmen bekelanjutan (continuance commitment)  

Yaitu komitmen individu yang didasarkan pada pertimbangan 

tentang apa yang harus dikorbankan bila akan meninggalkan organisasi. 

Anggota organisasi dengan continuance commitment yang tinggi akan 

terus menjadi anggota dalam organisasi karena mereka memiliki 

kebutuhan untuk menjadi anggota organisasi tersebut. 

3. Komitmen normatif (normative commitment)  

Yaitu keyakinan individu tentang tanggung jawab terhadap 

organisasi. Anggota organisasi dengan normative commitment yang tinggi 

akan terus menjadi anggota dalam organisasi karena merasa dirinya harus 

berada dalam organisasi tersebut. 
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2.4.3 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Komitmen Organisasi 

 Komitmen organisasi yang telah diterapkan dan menjadi pedoman bagi 

pegawai untuk terusmeningkatkan loyalitas kerjanya sangat dipengaruhi berbagai 

faktor dalam pencapainnya. 

 Menurut Stum dalam Sopiah (2009:164) Ada 5 faktor yang berpengaruh 

terhadap komitmen organisasi, yaitu:  

1. Budaya keterbukaan 

2. Kepuasan kerja 

3. Kesempatan personal untuk berkembang 

4. Arah organisasi  

5. Penghargaan kerja yang sesuai dengan kebutuhan.  

 Selain itu komitmen organisasi juga memberikan berbagai faktor yang 

mempengaruhinya, hal ini ditegaskan oleh Steers dalam Sopiah (2009:164) yang 

menyatakan bahwa faktor yang mempengaruhi komitmen organisasi adalah 

sebagai berikut : 

1. Kepercayaan  

Pegawai yang memiliki komitmen organisasi tentunya akan merasa 

bangga dapat bergabung dengan perusahaannya. Dalam kerangka 

komitmen, kepercayaan pegawai pada organisasi menyebabkan antara lain 

pegawai merasa organisasi mampu memenuhi kebutuhan dan 

menyediakan sarana yang diperlukan.  

2. Kemauan  

Kemauan pegawai untuk bekerja lebih giat dan dengan sekuat 

tenaga demi mencapai tujuan organisasi mencerminkan tingginya tingkat 
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komitmen pegawai. Dengan adanya kemauan dari para pegawai paling 

tidak dapat digunakan untuk memprediksi tingkah laku pegawai, dalam hal 

ini tanggung jawabnya pada perusahaan. 

3. Kesetiaan  

Secara umum kesetiaan menunjuk kepada tekad dan kesanggupan 

mentaati, melaksanakan dan mengamalkan sesuatu yang disertai dengan 

penuh kesadaran dan tanggung jawab. Pegawai yang mempunyai kesetiaan 

yang tinggi pada perusahaan tercermin dari sikap dan tingkah lakunya 

dalam melaksanakan tugas serta tekad dan kesanggupan mereka terhadap 

apa yang sedang disepakati bersama. 

2.5 Hubungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Terhadap 

Produktivitas Kerja Karyawan 

Keselamatan dan kesehatan kerja (K3) akan menciptakan terwujudnya 

pemeliharaan karyawan yang baik. Bila terjadi banyaknya kecelakaan kerja 

disuatu perusahaan, maka akan berpengaruh terhadap produktivitas kerja 

karyawan. Jika angka kecelakaan kerja tinggi maka produktivitas kerja karyawan 

rendah dan begitupun sebaliknya. Hasibuan (2013:206) 

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.Hal 

tersebut dapat memberi pengaruh terhadap produktivitas kerja karyawan pada 

sebuah perusahaan. Kecelakaan selalu diartikan sebagai kejadian yang tidak dapat 

diduga. Kecelakaan kerja dapat terjadi karena kondisi yang tidak membawa 
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keselamatan kerja, atau perbuatan yang tidak selamat. Kecelakaan kerja dapat 

didefinisikan sebagai setiap perbuatan atau kondisi tidak selamat yang dapat 

mengakibatkan kecelakaan. Berdasarkan definisi kecelakaan kerja, lahirlah 

keselamatan dan kesehatan kerja. Produktivitas kerja karyawan meningkat apabila 

program keselamatan dan kesehatan kerja (K3) disuatu perusahaan mampu 

meniadakan unsur penyebab kecelakaan dan atau mengadakan pengawasan yang 

ketat. Dengan mengambil pemikiran tersebut, dimungkinkan bahwa keselamatan 

dan kesehatan kerja (K3) dapat memberikan pengaruh yang positif terhadap 

produktivitas kerja karyawan. Maryono ( 2011:2) 

2.6 Hubungan Komitmen Organisasi Terhadap Produktivitas Kerja 

Karyawan 

Komitmen organisasi adalah keinginan anggota organisasi untuk tetap 

mempertahankan keanggotaannya dalam organisasi dan bersedia berusaha keras 

bagi pencapaian tujuan organisasi. Komitmen memiliki peran penting dalam 

menggerakkan dan mendorong karyawan daridalam dirinya agar muncul 

keinginan, motivasi, dan keterikatan terhadap perusahaan dan mempertahankan 

keanggotannya. Karyawan yang memiliki komitmen tinggi akan memiliki 

kemauan secara sadar untuk mencurahkan usaha demi kepentingan perusahaan. 

Apabila dalam diri karyawan terdapat komitmen yang tinggi atau rendah terhadap 

organisasi/perusahaan tempat ia bekerja, maka akan berpengaruh terhadap 

produktivitas kerja karyawan. Haryani (2017:7) 
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2.7 Tinjauan Penelitian Terdahulu 

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 

No. 

Nama 

peneliti/ 

Tahun 

Judul 

peneliti 
Persamaan Perbedaan Hasil 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

Novidarma

yanti 

(2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pengaruh K3 

dan 

Komitmen 

Organisasi 

terhadap 

Produktivitas 

Kerja 

Karyawan(St

udi Kasus 

KaryawanBa

gian Paper 

Machine-2 

PT. Indah 

Kiat Pulp 

and Paper 

Tbk., 

Perawang) 

Variabel 

independen 

Sama-sama 

meneliti 

tentang K3 

dan 

Komitmen 

Organisasi 

dan variabel 

dependen 

sama-sama 

meneliti 

tentang 

produktivita

s kerja. 

Perbedaan di 

penelitian 

sekarang 

terdapat pada 

objek 

penelitian, 

peneliti 

memilih objek 

PT. Tri Bakti 

Sarimas 

Kabupaten 

Kuansing 

dengan studi 

kasus pada 

karyawan 

bagian 

produksi. 

Dari hasil 

penelitian 

terbukti 

bahwa 

keselamatan 

dan kesehatan 

kerja (K3) 

dan komitmen 

organisasi 

terhadap 

produktivitas 

kerja 

karyawan 

memiliki 

pengaruh dari 

hasil uji 

analisis linier 

berganda, uji 

F/simultan. 

      

 2. Arivia Ruli 

Ardiansari 

(2018) 

Pengaruh 

K3, 

Komitmen 

Organisasi, 

dan Motivasi 

Kerja 

terhadap 

Produktivitas 

Kerja 

KaryawanPT

.Adi Satria 

Abadi 

Yogyakarta. 

Variabel 

independen 

Sama-sama 

meneliti 

tentang K3 

dan 

Komitmen 

Organisasi 

dan variabel 

dependen 

sama-sama 

meneliti 

tentang 

produktivita

s kerja. 

Perbedaan di 

penelitian 

terdapat pada 

objek 

penelitian, 

peneliti 

memilih objek 

PT. Tri Bakti 

Sarimas 

Kabupaten 

Kuansing 

dengan studi 

kasus pada 

karyawan 

bagian 

produksi. 

Variabel K3, 

komitmen 

organisasi, 

dan motivasi 

kerja secara 

parsial 

berpengaruh 

terhadap 

produktivitas 

kerja 

karyawan. 

3. 

 

 

 

Sukmawaty 

Rahayu 

(2018) 

 

Pengaruh K3 

Dan Disiplin 

Kerja 

Terhadap 

Variabel 

independen 

yaitu X1 

Sama-sama 

Perbedaan di 

penelitian 

terdapat pada 

objek 

K3 

berpengaruh 

positif dan 

signifikan 
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No. 

Nama 

peneliti/ 

Tahun 

Judul 

peneliti 
Persamaan Perbedaan Hasil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktivitas 

Kerja 

Karyawan 

Bagian 

Lapangan 

Pada PT. 

Ivomas 
Tunggal Sam-

Sam 

Kecematan 

Kandis 

Kabupaten 

Siak 

meneliti 

tentang K3 

dan variabel 

dependen 

sama-sama 

meneliti 

tentang 

produktivitas 

kerja. 

 

penelitian, 

peneliti 

memilih objek 

PT. Tri Bakti 

Sarimas 

Kabupaten 

Kuansing 

dengan studi 

kasus pada 

karyawan 

bagian 

produksi. 

terhadap 

Produktivitas 

Kerja 

Karyawan. 

 

 

 

 

4. Ahmad 

Zakariyah 

(2017) 

Pengaruh K3 

Terhadap 

Produktivitas 

Kerja 

Karyawan 

Bagian 

Produksi 

Pada Ptpn Xi 

Pg 

Asembagus 

Kabupaten 

Situbondo 

Variabel 

independen 

yaitu X1 

Sama-sama 

meneliti 

tentangK3 

dan Variabel 

Dependen 

Produktivitas 

Kerja. 

Perbedaan di 

penelitian 

terdapat pada 

objek 

penelitian, 

peneliti 

memilih objek 

PT. Tri Bakti 

Sarimas 

Kecematan 

Kuantan 

Mudik 

Kabupaten 

Kuansing. 

K3 

berpengaruh 

positif dan 

signifikan 

terhadap 

Produktivitas 

Kerja 

Karyawan. 

 

5. Nining 

Wahyuni 

(2018) 

 

Pengaruh K3 

Terhadap 

Produktivitas 

Kerja 

Karyawan 

Pada PT. 

Kutai 

Timber 

Indonesia 

 

Variabel 

independen 

yaitu X1 

Sama-sama 

meneliti 

tentangK3 

dan 

VariabelDe

penden 

Produktivita

s Kerja 

Perbedaan di 

penelitian 

terdapat pada 

objek 

penelitian, 

peneliti 

memilih objek 

PT. Tri Bakti 

Sarimas 

Kabupaten 

Kuansing 

dengan studi 

kasus pada 

karyawan 

bagian 

produksi. 

K3 

berpengaruh 

positif dan 

signifikan 

terhadap 

Produktivitas 

Kerja 

Karyawan. 
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Dari Tabel 2.1, Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang 

saya lakukan dapat dilihat dari tempat dan variabelnya, yang mana tempat 

penelitian yang saya lakukan yaitu pada karyawan bagian produksi pada PT. Tri 

Bakti Sarimas Kabupaten Kuansing. Sedangkan penelitian terdahulu penelitian 

yang ia lakukan yaitu pada PT. Indah Kiat Pulp and Paper Tbk., Perawang, 

PT.Adi Satria Abadi Yogyakarta, PT. Ivomas Tunggal Sam-Sam Kecematan 

Kandis Kabupaten Siak, Ptpn Xi Pg Asembagus Kabupaten Situbondo, PT. Kutai 

Timber Indonesia. 

2.8 Konsep Operasional Variabel 

 Adapun variabel yang digunakan  dalam penelitian ini :  

1. Variabel independent. Variabel independent dari penelitian ini adalah 

variabel bebas yaitu : Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) dan 

Komitmen Organisasi. 

2. Variabel dependent. Variabel dependent dari penelitian  ini adalah  

variabel terikat yaitu : Produktivitas Kerja. 
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Tabel  2.2 Defenisi  Dan Konsep Operasional Variabel Penelitian 

No. Variabel penelitian  Indikator Skala 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ProduktivitasKerja (Y) 

Produktivitas Kerja adalah 

ukuran dari kualitas dan 

kuantitas dari pekerjaan yang 

telah dikerjakan, dengan 

mempertimbangkan biaya 

sumber daya yang digunakan 

untuk mengerjakan pekerjaan. 

Produktivitas diartikan sebagai 

tingkatan efisiensi dalam 

memproduksi barang-barang 

atau jasa-jasa: “Produktivitas 

mengutarakan cara pemanfaatan 

secara baik terhadap sumber-

sumber dalam memproduksi 

barang”. 

Sinungan (2014:12) 

1. Kemampuan 

2. Meningkatkan hasil 

yang dicapai 

3. Semangat kerja 

4. Pengembangan diri 

5. Mutu 

6. Efisiensi 

Sutrisno (2009:102) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Likert 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keselamatan Dan Kesehatan 

Kerja Karyawan (K3)  (X1) 

Keselamatan kerja adalah 

segenap proses perlindungan 

tenaga kerja terhadap 

kemungkinan adanya bahaya 

yang timbul dalam lingkungan 

pekerjaan.Ada faktor yang 

mempengaruhi keselamatan 

kerja, sehingga berakibat 

terhadap kecelakaan kerja. 

Kesehatan kerja menyangkut 

kesehatan fisik dan mental. 

Kesehatan mencakup seluruh 

aspek kehidupan manusia 

termasuk lingkungan kerja. 

Swasto (2011:107) 

 

Keselamatan Kerja : 

1. Penempatan benda 

untuk mencegah 

kecelakaan kerja 

2. Perlindungan pekerja 

dengan memberi alat 

untuk keselamatan 

3. Penyediaan 

perlengkapan untuk 

alat pencegah 

kecelakaan 

4. Program sosialisasi 

pencegahan kecelakaan 

kerja 

Moenir (dalam Hedianto 

dkk, 2014:89) 

Kesehatan Kerja : 

5. Lingkungan kerja 

secara medis meliputi 

kebersihan, suhu udara, 

sistem pembuangan 

sampah 

Likert 
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No. Variabel penelitian  Indikator Skala 

6. Lingkungan kesehatan 

tenaga kerja, upaya 

perusahaan 

meningkatkan 

kesehatan pekerja 

7. Pemeliharaan 

kesehatan bagi semua 

tenaga kerja. 

Manullag (dalam 

Hedianto dkk, 2014:90) 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

Komitmen Organisasi (X2) 

Komitmen diartikan secara 

umum sebagai sikap yang 

menunjukkan loyalitas pegawai 

atau karyawan dan merupakan 

proses berkelanjutan bagaimana 

seorang pegawai atau karyawan 

instansi atau perusahaan 

mengekspresikan perhatian 

mereka kepada kesuksesan dan 

kebaikan organisasinya. 

Luthans (2013:102) 

 

 

1. Komitmen afektif 

(affective commitment) 

2.Komitmen bekelanjutan 

(continuance 

commitment) 

3.Komitmen normatif 

(normative commitment). 

Allen&Meyer (dalam 

Kaswan, 2015:31) 

Likert 

 

 

 

 

 

 

 

2.9 Kerangka Penelitian  

 Penelitian ini mengenai Pengaruh Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) 

danKomitmen OrganisasiterhadapProduktivitasKerja Karyawan Bagian Produksi 

Pada PT. Tri Bakti Sarimas Kabupaten Kuansing. Untuk memberikan gambaran 

yang jelas dan sistematis berikut menyajikan kerangka pemikiran yang menjadi 

pedoman dalam keseluruhan penelitian yang akan dilakukan. Untuk memudahkan 

penyusunan proposal, maka penulis dapat mengunakan skema kerangka berpikir 

dibawa ini. 
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Menurut Sekaran (dalam Sugiyono, 2014:88) Kerangka pemikiran 

merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan 

berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Kerangka 

pemikiran yang baik akan menjelaskan secara teoritis pertautan antara variabel 

yang akan diteliti. Jadi, secara teoritis perlu dijelaskan hubungan antara variabel 

bebas (Independent) dengan variabel terikat (Dependent). 

 Berdasarkan pada pemikiran di atas maka dapat digambarkan sebuah 

kerangka pemikiran penelitian sebagai berikut: 

 

 

        H1 

 

 H2 

 

 

 

 

 

        H3 

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran Penelitian Pengaruh Keselamatan dan 

Kesehatan Kerja (K3)( X1 )dan Komitmen Organisasi ( X2 ) terhadap 

Produktivitas Kerja ( Y ). 

Sumber : Maryono  (2011) 

Keterangan : 

Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) (X1) : Variabel Bebas 

Komitmen Organisasi (X2)   : Variabel Bebas  
Produktivitas Kerja (Y)    : Variabel Terikat  

    : Garis Parsial 

        : Garis Simultan 

 

 

 

 

 

 

Keselamatan 

Dan Kesehatan 

Kerja (K3) (X1) 

 

Komitmen 

Organisasi (X2) 

 

Produktivitas 

Kerja (Y) 
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2.10 Variabel Penelitian 

1. Variabel Terikat 

Variabel terikat (dependent variable) yaitu variabel yang 

dipengaruhi atau menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Variabel 

terikat (Y) dalam penelitian ini adalah Produktivitas Kerja. 

2. Variabel Bebas 

Variabel bebas (independent variable) yaitu variabel yang 

mempengaruhi atau menjadi sebab timbulnya variabel terikat. Variabel 

bebas (X) dalam penelitian ini adalah Keselamatan Dan Kesehatan Kerja 

(K3) (X1) dan Komitmen organisasi (X2). 

 

2.11 Hipotesis Penelitian 

H1  :  Diduga Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) berpengaruh secara 

parsial terhadap Produktivitas Kerja Karyawan Baagian Produksi pada 

PT. Tri Bakti Sarimas Kabupaten Kuansing. 

H2  : Diduga Komitmen Organisasi berpengaruh secara parsial terhadap 

Produktivitas Kerja Karyawan Bagian Produksi pada PT. Tri Bakti 

Sarimas Kabupaten Kuansing. 

H3  :  Diduga Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dan Komitmen 

Organisasi berpengaruh secara simultan terhadap Produktivitas Kerja 

Karyawan Bagian Produksi pada PT. Tri Bakti Sarimas Kabupaten 

Kuansing. 

 

 



 

 
 

40 

BAB III 

METODELOGI PENELITIAN 

 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

 Penelitian dilaksanakan di PT. Tri Bakti Sarimas yang terletak di Desa 

Pantai Lubuk Ramo, Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuansing. Waktu 

penelitian di laksanakan dari tanggal 02 Januari – 29 Juni 2019. 

 

3.2 Jenis dan Sumber Data 

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

3.2.1 Data Primer 

 Menurut Sugiyono (2014:112) Data primer ialah data yang diperoleh 

secara langsung meliputi dokumen-dokumen perusahaan berupa sejarah 

perkembangan perusahaan, struktur organisasi dan lainnya yang berhubungan 

dengan penelitian. Data primer dapat dikatakan juga sebagai data yang diperoleh 

secara langsung dari tanggapan responden terhadap item pertanyaan yang 

diajukan dalam kuisioner dan wawancara. 

3.2.2 Data Sekunder 

Menurut Sugiyono (2014:112) Sumber data sekunder adalah data yang 

diperlukan untuk mendukung hasil penelitian berasal dari literatur , artikel dan 

berbagai sumber lainnya yang berhubungan dengan penelitian. Data ini biasanya 

di peroleh dari perpustakaan dan laporan-laporan penelitian terdahulu. 
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3.3 Populasi dan Sampel Penelitian 

3.3.1 Populasi 

Menurut Sugiyono (2014:115) Populasi adalah generalisasi yang terdiri 

atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang  

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. 

Dimana populasi yang akan peneliti ambil dalam penelitian ini adalah sebanyak 

125 orang yaitu karyawan bagian produksipada PT. Tri Bakti Kabupaten 

Kuansing. 

3.3.2 Sampel 

Dalam penelitian ini, yang dijadikan sampel berjumlah 56 orang. Menurut 

Sugiyono (2014:115) adapun pertimbangan-pertimbangan perusahaan yang 

dijadikan sampel antara lain, sebagai berikut : adalah bagian dari jumlah dan 

karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar, dan peneliti 

tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena 

keterbatasan dana tenaga dan waktu , maka peneliti dapat menggunakan sampel 

yang diambil dari populasi itu.  

 Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik Accidental Sampling. 

Accidental sampling adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan , 

yaitu siapa saja yang secara kebetulan/accidental bertemu dengan peneliti dapat 

digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok 

sebagai sumber data. Dengan mengunakan rumus Slovin ( dalam Ridwan, 2009 ). 

sebagai berikut : 
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Dimana : 

n  = Jumlah sampel 

N = Jumlah populasi 

E = Interval kayakinan / error tolerance ( biasanya 0,05 atau 0,01 ) 

Maka : 

  
   

            
    

  
   

          
 

           
   

      
 

           
   

    
 

              orang 

 

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

 Untuk mengumpulkan data informasi yang diperlukan dalam penelitian 

ini, metode yang digunakan penulis antara lain : 

3.4.1 Kuesioner (Angket) 

 Pengumpulan data dengan cara memberikan daftar pertanyaan atau 

pernyataan dan selanjutnya menyebarkannya kepada responden dalam penelitian 

ini. Adapun angket yang disusun sesuai dengan indikator penelitian yaitu 

tentangbudaya organisasi, promosi jabatan, dan kepuasan kerja. Skala pengukuran 

kuesioner pada penelitian ini menggunakan skala likert, dengan skor yang 

diberikan pada setiap jawaban responden adalah: 
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1. Sangat Setuju (SS)  diberi skor 5 

2. Setuju (S)   diberi skor 4 

3. Netral (N)   diberi skor 3 

4. Tidak Setuju (TS)  diberi skor 2 

5. Sangat Tidak Setuju (STS) diberi skor 1 

 

3.5 Metode Analisis Data 

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif 

kuantitatif yaitu menganalisa data dengan cara merumuskannya berdasarkan 

landasan teori yang erat hubungan dengan masalah yang dibahas. Selanjutnya dari 

hasil analisa tersebut diukur dengan menggunakan analisa kuantitatif, kemudian 

diambil beberapa kesimpulan dan diakhiri dengan mengemukakan saran yang 

dianggap perlu. Sugiyono (2012 :13) 

 Penelitian ini dilakuakan teknik pengukuran data dengan jawaban dengan 

bilangan dan memberi nilai dengan bilangan serta memberikan skor persentase 

pada setiap jenis jawaban kusioner, jumlah skor kemudian disusun dalam bentuk 

lima (5) interval dan skala dan sama yang (skala likert), dimana penentuan  

skornya adalah sebagai berikut : 

1. Untuk setiap jawaban sangat setuju (A) di beri skor 5 (lima) 

2. Untuk setiap  jawaban setuju (B) diberi skor 4 (empat) 

3. Untuk jawaban ragu-ragu/cukup setuju (C) diberi skor 3( tiga) 

4. Untuk setiap jawaban tidak setuju (D) diberi skor 2 (dua) 

5. Untuk jawaban yang sangat tidak setuju(E) diberi skor 1 (satu) 
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3.6 Analisis  Kualitas Data 

3.6.1 Uji Validitas 

Validitas data yang ditentukan oleh proses pengukuran yang kuat. Suatu 

instrumen pengukuran dikatakan mempunyai validitas yang tinggi apabila 

instrumen tersebut mengukur apa yang sebenarnya diukur. Uji validitas 

menunjukkan sejauh mana suatu alat ukur yang diinginkan.Pengujian validitas 

dilakukan untuk menguji apakah jawaban kuisioner dari responden benar-benar 

sesuai untuk digunakan dalam penelitian ini atau tidak. 

Adapun kriteria pengambilan keputusan uji validitas untuk setiap 

pertanyaan adalah nilai r hitung harus berada di atas 0,3 hal ini dikarenakan jika 

nilai r hitung lebih kecil dari 0,3 berarti item tersebut memiliki hubungan yang lebih 

rendah dengan item-item pertanyaan lainnya daripada variabel yang diteliti, 

sehingga item tersebut dinyatakan tidak valid. 

3.6.2 Uji Reliabilitas 

 Uji reliabilitas adalah tingkat kestabilan suatu alat pengukuran dalam 

mengukur suatu kejadian.Penguji reliabilitas dilakukan untuk mengetahui apakah 

hasil jawaban dari kuisioner responden benar-benar stabil dalam mengukur suatu 

kejadian.Semakin tinggi reliabilitas suatu alat pengukur semakin stabil sebaliknya 

jika alat pengukur rendah maka alat tersebut tidak stabil dalam mengukur suatu 

gejala. 

 Adapun kriteria pengambilan keputusan untuk uji reliabilitas adalah 

dengan melihat nilai cronbach alfa (α) untuk masing-masing variabel. Dimana 
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suatu variabel dikatakan reliable jika memberikan nilai cronbach alfa lebih besar 

0,60. 

3.7  Uji Asumsi Klasik 

1. Uji Normalitas Data 

Uji normalitas data adalah langkah awal yang harus dilakukan 

untuk setiap analisis multivariate khususnya jika tujuannya adalah 

inferensi. Pengujian dilakukan dengan melihat penyebab data (titik) pada 

suhu diagonal dari grafik sketer plot, dasar pengambilan keputusannya 

adalah jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti garis 

diagonal maka model regresi memenuhi asumsi normalitas. Jika data 

menyebar jauh dari regresi maka model regresi tidak memenuhi asumsi 

normalitas. 

2. Uji Multikolinieritas 

Uji Multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model 

regresi yang terbentuk ada korelasi yang tinggi atau sempurna di antara 

variable bebas atau tidak. Jika dalam model regresi terdapat korelasi yang 

tinggi atau sempurna diantara variable bebas maka model regresi tersebut 

dinyatakan mengandung gejala multikolinieritas (Suliyanto, 2011:81). 

Untuk mendeteksi ada tidaknya multikolinieritas di dalam regresi maka 

dapat dilihat dari nilai TOL (Tolerance) dan variance inflation factor 

(VIF). Nilai tolerance yang rendah sama dengan nilai VIF tinggi (karena 

VIF = 1/tolerance). Nilai cut off yang umum dipakai untuk menunjukkan 
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tingkat multikolinearitas adalah nilai tolerance       atau sama dengan 

nilai      

3. Uji Heterokedastisitas 

 Pengujian Heterokedastisitas dalam model regresi dilakukan untuk 

mengetahui apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dan 

dari suatu pengamatan yang lain. Model regresi yang baik adalah tidak 

tidak terjadi heterokedastisitas.Pengujian ini dilakukan dengan melihat 

pola tertentu pada grafik dimana sumbu Y adalah yang telah diprediksi dan 

sumbu X adalah residual (Y prediksi – Y sesungguhnya) yang telah 

distandarized. Dasar pengambilan keputusannya adalah: 

a. Jika pola tertentu seperti titik-titik yang ada membentuk suatu pola 

yang teratur (bergelombang melebar kemudian menyempit) maka telah 

terjadi heterokedastisitas.  

b. Jika tidak terdapat pola yang jelas serta titik-titik menyebar diatas dan         

dibawah angka 0 (nol) pada sumbu Y maka tidak terjadi 

heterokedastisitas. 

4. Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi merupakan korelasi pada tempat yang berdekatan 

datanya yaitu cross sectional. Autokorelasi  merupakan korelasi time 

series (lebih menekankan pada dua data penelitian berupa data rentetan 

waktu). Cara mendeteksi ada tidaknya gejala autokorelasi adalah dengan 

menggunakan nilai DW (Durbin Watson) dengan kriteria pengambilan jika 

D-W sama dengan 2, maka tidak terjadi autokorelasi sempurna sebagai 
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rule of tumb (aturan ringkas), jika nilai D-W diantara 1.5 – 2,5 maka tidak 

mengalami gejala autokorelasi Ghazali (dalam Muchlis, 2015). 

3.8 Regresi Linier Berganda 

 Untuk menganalisis data penulisan menggunakan metode regresi linear 

berganda, yaitu metode statistik yang digunakan untuk mengetahui hubungan 

antara variabel bebas, dan digunakan untuk mengetaui hubungan antara variabel 

bebas dan terkait yang dibantu dengan menggunakan program spss analisis regresi 

linear berganda memberikan kemudahan bagi pengguna untuk memasukkan lebih 

dari satu variabel yang ditujukan dengan persamaan: 

  Y = a + b1X1 + b2X2 + e 

Dimana : 

Y =  Produktivitas Kerja 

A =  Konstanta 

X1 =  Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) 

X2 =  Komitmen Organisasi 

b1b2 =  Koefisien Regresi (parsial) 

e =  Tingkat Kesalahan 

 

3.9 Uji Hipotesis 

 Sedangkan Pengujian hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini 

menggunakan uji t, uji f dengan koefisien determinasi. 

1. Uji secara simultan (uji F) 

Uji ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar variabel 

independen secara bersama-sama berpengauh terhadap variabel dependen. 

Analisis uji F dilakukan dengan membandingkan Fhitung dan Ftabel namun 
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sebelum membandingkan nilai F tersebut harus ditentukan tingkat 

kepercayaan dan derajat kebebasan = n-(k+1) agar dapat ditentukan nilai 

kritisnya. 

Adapun nilai alfa yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

sebesar 0,05. Di smana kriteria pengambilan keputusan yang digunakan 

adalah sebagai berikut: 

a. Apabila Fhitung >Ftabel atau F value < α maka: 

1) Ha diterima karena terdapat pengaruh yang signifikan, 

2) H0 ditolak karena tidak terdapat pengaruh yang signifikan. 

b. Apabila Fhitung < Ftabel atau F value > α maka: 

1) Ha ditolak karena tidak terdapat pengaruh yang signifikan, 

2) H0 diterima karena terdapat pengaruh yang signifikan. 

2. Uji signifikansi secara parsial (uji statistic t) 

Uji signifikansi secara parsial bertujuan untuk mengatahui seberapa 

besar pengaruh variabe  l independen terhadap variabel dependen dengan 

asumsi variabel lainnya adalah konstan. Pengujian dilakukan dengan dua 

arah, dengan tingkat keyakinan sebesar 95% dan dilakukan uji tingkat 

signifikan pengaruh hubungan variabel independen secara individual 

terhadap variabel dependen, dimana tingkat signifikansi ditentukan sebesar 

5% dan df = n-k. Adapun kriteria pengambilan keputusan yang digunakan 

adalah sebagai berikut: 

a. Apabila Thitung>Ttabel atau T value < α maka: 

1) Ha diterima karena terdapat pengaruh yang signifikan, 
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2) H0 ditolak karena tidak terdapat pengaruh yang signifikan. 

b. Apabila Thitung < Ttabel atau T value > α maka: 

1) Ha ditolak karena tidak terdapat pengaruh yang signifikan, 

2) H0 diterima karena terdapat pengaruh yang signifikan. 

3. Koefisien Determinasi (R
2
) 

Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui persentase 

variabel independen secara bersama-sama dapat menjelaskan variabel 

dependen.Nilai koefisien determinasi adalah diantara 0 dan 1. Jika 

koefisien determinasi (R
2
) = 1, artinya variabel independen memberikan 

informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel-variabel 

dependen. Jika koefisien determinasi (R
2
) = 0, artinya variabel independen 

tidak mampu menjelaskan pengaruh variabel-variabel yang diteliti. 
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BAB IV 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 

4.1 Sejarah Objek Penelitian 

 PT. Tri Bakti Sarimas adalah perusahaan swasta nasional yang bergerak 

dalam bidang pertanian dan perkebunan, didirikan berdasarkan akte pendirian No. 

17 tanggal 1 Oktober 1986. Kantor pusat PT. Tri Bakti Sarimas berkedudukan di 

Bukit Payung Desa Pantai Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan 

Singingi, dengan perwakilan di Pekanbaru, Jakarta, Padang dan Medan. Saat ini 

perusahaan telah mengembangkan berbagai usaha antara lain dibidang 

perkebunan, peternakan, agroindustri dan ekspor hasil perkebunan dengan 

menjalin usaha kemitraan bersama masyarakat setempat dibidang budi daya 

perkebunan dan memasarkan hasil produksi  (kelapa sawit, kelapa,kakao, pinang, 

kompos, bibit kakao, pakan ternak sapi dan lain sebagainya) dalam bentuk bahan 

baku maupun barang jadi. Keanekaragaman jenis usaha secara terpadu tersebut 

didukung oleh tenaga ahli/profesional yang berkompoten dibidangnya dengan 

jaringan kerja yang luas. PT. Tri Bakti Sarimas sudah berpengalaman dalam 

pengembangan tanaman kakao, baik secara monokultur maupun tumpangsari. 

Karena itu berdasarkan SK, Menhutbun No. 746/Kpts-II/99 tanggal 22 September 

1999 telah ditunjuk sebagai sumber benih Kakao. 
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4.2 Visi dan Misi 

Visi 

“Mengisi Pembangunan Nasional di bidang Perkebunan Terpadu yaitu 

bersama-sama dengan masyarakat melalui program kemitraan mewujudkan 

perkebunan modern, petani yang tangguh dan mandiri berwawasan Agribisnis”. 

Misi 

1. Mengembangkan Budidaya Kelapa Hibrida, Kakao, dan Kelapa Sawit 

untuk menghasilkan bahan baku bagi industry pengolahan terpadu dengan 

usaha terkait peternakan sapi berbasis “zero waste”. 

2. Meningkatkan nilai tambah dari bahan baku menjadi barang jadi dan 

produk turunannya. 

3. Mengembangkan jaringan pemasaran nasional (Indonesia) dan 

Internasional. 

Motto 

“B E R S A M A   M E M B A N G U N   N E G E R I”. 

PT. Tri Bakti Sarimas area perkebunannya saat ini berada di lingkaran Lima Belas 

(15) Desa di Kecamatan Pucuk Rantau dan Kuantan Mudik, dengan kantor Pusat 

Kebun berada di Bukit Payung, Desa Pantai, Kecamatan Kuantan Mudik, 

Kabupaten Kuantan Singingi, Propinsi Riau. 
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4.3 Struktur Organisasi 

Gambar 4.1 Struktur Organisasi 

STRUKTUR ORGANISASI PKS PT TRI BAKTI SARIMAS

        TAHUN 2018
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BAB VI 

PENUTUP 

 

6.1 Kesimpulan 

Berdasarkan Hasil Penlitian yang telah dilaksankan maka kesimpulan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Keselamatan dan kesehatan kerja (K3) berpengaruh secara parsial terhadap 

produktivitas kerja karyawan bagian produksi pada PT Tri Bakti Sarimas 

Kabupaten Kuansing. Hal ini dibuktikan dengan nilai nilai t hitung (5, 032) > t 

tabel  (2,007) dan sig (0,000) < α (0,05), yang menunjukkan bahwa 

keselamatan dan kesehatan kerja (K3) berpengaruh positif terhadap 

produktivitas kerja karyawan. 

2. Komitmen organisasi berpengaruh secara parsial terhadap produktivitas kerja 

karyawan bagian produksi pada PT Tri Bakti Sarimas Kabupaten Kuansing. 

Hal ini dibuktikan dengan nilai  nilai t hitung  (3,975) > t tabel (2,007) dan sig 

(0,000) < α (0,05), yang menunjukkan bahwa komitmen organisasi 

berpengaruh positif terhadap produktivitas kerja karyawan. 

3. Keselamatan dan kesehatan kerja (K3) dan komitmen organisasi memiliki 

pengaruh secara simultan terhadap produktivitas kerja karyawan bagian 

produksi pada PT Tri Bakti Sarimas Kabupaten Kuansing. Hal ini dibuktikan 

dengan F hitung  (34,765) > F tabel (3,18) dengan sig. (0,000) < α (0,05), yang 

menunjukkan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) dan komitmen organisasi 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap produktivitas kerja karyawan. 
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4. Hasil uji koefisien determinasi diperoleh nilai R Square 0,567 atau 56,7%. 

Hasil ini berarti menunjukkan kontribusi sebesar 56,7% dari keselamatan dan 

kesehatan kerja (K3) dan komitmen organisasi terhadap produktivitas kerja 

karyawan bagian produksi pada PT. Tri Bakti Sarimas Kabupaten Kuansing. 

Sedangkan sisanya 43,3% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti 

dalam penelitian ini. 

6.2 Saran 

Berdasarkan hasil pengujian diatas, maka penelitian dapat memberikan 

saran kepada peneliti selanjutnya sebagai berikut:  

1. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Peneliti selanjutnya dapat mengembangkan penelitian ini dengan 

meneliti faktor lain yang dapat memengaruhi produktivitas kerja 

karyawan. Selain itu, peneliti selanjutnya dapat menganalisis faktor lain 

yang memberikan kontribusi terhadap produktivitas kerja karyawan. 

Peneliti selanjutnya dapat mengambil jumlah sampel yang lebih besar dari 

pada sampel yang ada dalam penelitian ini sehingga penelitian selanjutnya 

akan lebih valid. 

2. Bagi Karyawan 

Diharapkan kepada karyawan bagian produksi pada PT. Tri Bakti 

Sarimas Kabupaten Kuansing memperhatikan pentingnya keselamatan dan 

kesehatan kerja (K3) dan komitmen organisasi, karena kecelakaan kerja, 

kesehatan dan rasa tanggung jawab atas pekerjaan yang telah dilimpahkan 
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sangatlah berpengaruh terhadap tercapainya target produksi yang telah 

ditetapkan perusahaan. 
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KUESIONER PENELITIAN 

Kepada : 

Karyawan bagian produksi PT. Tri Bakti Sarimas yang terhormat 

Assalamualaikum Wr. Wb 

 

Saya Resta Dianti Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, Universitas Islam 

Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Saat ini saya sedang melakukan penelitian untuk penulisan 

skripsi dalam rangka salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada Universitas Islam 

Negeri Sultan Syarif Kasim Riau mengenai : “Pengaruh Keselamatan Dan Kesehatan 

Kerja (K3) Dan Komitmen Organisasi Terhadap Produktivitas Kerja Karyawan 

Bagian Produksi Pada PT. Tri Bakti Sarimas Kabupaten Kuansing”. 

Sehubung dengan itu saya sangat mengharapkan kesediaan bapak/ibu membantu saya 

untuk mengisi kuesioner ini dengan keadaan yang sebenar-benarnya demi kelancaran 

penelitian ini, atas partisipasi dan kerja sama saya peneliti mengucapkan terima kasih. 

 

 

 Hormat Saya, 

 

 RESTA DIANTI 

 NIM. 11571202979 

 

 

 



 

 

I. IDENTITAS RESPONDEN 

Nama   :   (boleh tidak diisi) 

Usia   :    25-35tahun      36-45 tahun  

    >46 tahun 

Jenis kelamin  :    Laki-laki   Perempuan 

Pendidikan    :   SD-SMA  D3-S1  S2-S3 

Pengalaman Kerja :    kurang dari 3 tahun 

     3 sampai 5 tahun 

   Lebih dari 5 tahun 

  

II. PETUNJUK PENGISIAN 

1. Isilah terlebih dahulu Identitas anda 

2. Bacalah dengan baik pertanyaan dan pilih salah satu jawaban yang menurut 

anda paling benar dengan memberi tanda ( √ ) pada pilihan anda. 

3. Dalam menjawab pernyataan pernyataan ini, tidak ada jawaban yang salah 

oleh karna itu usahakan agar tidak ada jawaban yang dikosongkan. 

4. Pilihlah jawaban dengan kriteria dibawah ini : 

a. Sangat setuju (SS) 

b. Setuju (S) 

c. Netral (N) 

d. Tidak setuju  (TS) 

e. Sangat tidak setuju (STS) 

5. Mohon kuesioner di isi dengan lengkap kerahasiaan dari jawaban anda dijamin 

sepenuhnya. Terimakasih. 

 

 



 

 

 

III. PERNYATAAN 

Berilah tanda (√ ) pada jawaban yang dianggap paling sesuai pada pertanyaan. 

 

No PRODUKTIVITAS KERJA 
Jawaban 

SS S N TS STS 

1. Saya menjalankan pekerjaan yang 

menjadi tugas agar cepat terselesaikan 

     

2. Saya selalu berusaha untuk 

meningkatkan hasil pekerjaan saya 

sesuai target perusahaan 

     

3. Saya mempunyai semangat bekerja 

untuk menyelesaikan pekerjaan 

     

4. Saya selalu berusaha untuk 

mengembangkan diri untuk 

meningkatkan kemampuan kerja 

     

5. Saya selalu berusaha meningkatkan mutu 

pekerjaan saya untuk menyelesaikan 

pekerjaan 

     

6. Saya selalu berusaha melakukan 

pekerjaan secara efisien agar lebih cepat 

dalam mengejar target 

     

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

No 
KESELAMATAN DAN KESEHATAN 

KERJA (K3) 
SS S N TS STS 

1. Penempatan alat-alat dan material tidak 

membahayakan keselamatan pekerja 

     

2. Perusahaan memberikan alat pelindung 

kerja pada karyawan agar terjaga 

keselamatannya 

     

3. Perusahaan menyediakan alat pelindung 

diri dan karyawan bisa menggunakannya 

sebagai alat pencegah kecelakaan 

     

4. Perusahaan telah melakukan sosialisasi 

tentang program keselamatan dan 

kesehatan kerja (K3) 

     

5. Lingkungan kerja saya nyaman dan sehat      

6. Perusahaan berusaha meningkatkan 

kesehatan karyawan melalui sarana barak 

dan kamar mandi yang memadai 

     

7. Perusahaan memberikan jaminan 

pemeliharaan kesehatan bagi para 

karyawan 

     

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

No KOMITMEN ORGANISASI SS S N TS STS 

1. Saya bangga menjadi bagian penting 

dalam organisasi saya 

     

2. Saya selalu ingin melibatkan diri dalam 

upaya mencapai tujuan yang ditetapkan 

oleh perusahaan 

     

3. Saya akan mendapatkan karir yang lebih 

baik bila tetap bekerja diperusahaan ini 

     

 

TERIMA KASIH KEPADA BAPAK/IBUK ATAS KESEDIAAN PENGISIAN 

KUISIONER INI  

 

 



 

 



 

 

 



 

 

Lampiran  

1. Validitas dan Reliabilitas 

a. Produktivitas Kerja 

Correlations 

 Y.1 Y.2 Y.3 Y.4 Y.5 Y.6 TOTAL.Y 

Y.1 

Pearson Correlation 1 .621
**
 .424

**
 .219 .269

*
 .318

*
 .676

**
 

Sig. (2-tailed)  .000 .001 .104 .045 .017 .000 

N 56 56 56 56 56 56 56 

Y.2 

Pearson Correlation .621
**
 1 .519

**
 .168 .282

*
 .144 .657

**
 

Sig. (2-tailed) .000  .000 .215 .036 .288 .000 

N 56 56 56 56 56 56 56 

Y.3 

Pearson Correlation .424
**
 .519

**
 1 .474

**
 .533

**
 .523

**
 .821

**
 

Sig. (2-tailed) .001 .000  .000 .000 .000 .000 

N 56 56 56 56 56 56 56 

Y.4 

Pearson Correlation .219 .168 .474
**
 1 .273

*
 .840

**
 .671

**
 

Sig. (2-tailed) .104 .215 .000  .042 .000 .000 

N 56 56 56 56 56 56 56 

Y.5 

Pearson Correlation .269
*
 .282

*
 .533

**
 .273

*
 1 .442

**
 .679

**
 

Sig. (2-tailed) .045 .036 .000 .042  .001 .000 

N 56 56 56 56 56 56 56 

Y.6 

Pearson Correlation .318
*
 .144 .523

**
 .840

**
 .442

**
 1 .747

**
 

Sig. (2-tailed) .017 .288 .000 .000 .001  .000 

N 56 56 56 56 56 56 56 

TOTAL.Y 

Pearson Correlation .676
**
 .657

**
 .821

**
 .671

**
 .679

**
 .747

**
 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000  

N 56 56 56 56 56 56 56 

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

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based on 

Standardized 

Items 

N of Items 

.799 .802 6 

 



 

 

b. Keselamatan dan Kesehatan Kerja 

Correlations 

 X1.1 X1.2 X1.3 X1.4 X1.5 X1.6 X1.7 TOTAL.X1 

X1.1 

Pearson Correlation 1 .508
**
 .635

**
 .727

**
 .484

**
 .556

**
 .647

**
 .807

**
 

Sig. (2-tailed)  .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 

N 56 56 56 56 56 56 56 56 

X1.2 

Pearson Correlation .508
**
 1 .561

**
 .569

**
 .659

**
 .467

**
 .651

**
 .787

**
 

Sig. (2-tailed) .000  .000 .000 .000 .000 .000 .000 

N 56 56 56 56 56 56 56 56 

X1.3 

Pearson Correlation .635
**
 .561

**
 1 .653

**
 .590

**
 .512

**
 .922

**
 .862

**
 

Sig. (2-tailed) .000 .000  .000 .000 .000 .000 .000 

N 56 56 56 56 56 56 56 56 

X1.4 

Pearson Correlation .727
**
 .569

**
 .653

**
 1 .496

**
 .309

*
 .717

**
 .792

**
 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000  .000 .021 .000 .000 

N 56 56 56 56 56 56 56 56 

X1.5 

Pearson Correlation .484
**
 .659

**
 .590

**
 .496

**
 1 .403

**
 .657

**
 .760

**
 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000  .002 .000 .000 

N 56 56 56 56 56 56 56 56 

X1.6 

Pearson Correlation .556
**
 .467

**
 .512

**
 .309

*
 .403

**
 1 .501

**
 .694

**
 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .021 .002  .000 .000 

N 56 56 56 56 56 56 56 56 

X1.7 

Pearson Correlation .647
**
 .651

**
 .922

**
 .717

**
 .657

**
 .501

**
 1 .902

**
 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000  .000 

N 56 56 56 56 56 56 56 56 

TOTAL.X1 

Pearson Correlation .807
**
 .787

**
 .862

**
 .792

**
 .760

**
 .694

**
 .902

**
 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000  

N 56 56 56 56 56 56 56 56 

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

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha Cronbach's Alpha 

Based on 

Standardized 

Items 

N of Items 

.897 .907 7 

 

 



 

 

c. Komitmen Organisasi 

Correlations 

 X2.1 X2.2 X2.3 TOTAL.X2 

X2.1 

Pearson Correlation 1 .434
**
 .279

*
 .752

**
 

Sig. (2-tailed)  .001 .037 .000 

N 56 56 56 56 

X2.2 

Pearson Correlation .434
**
 1 .730

**
 .859

**
 

Sig. (2-tailed) .001  .000 .000 

N 56 56 56 56 

X2.3 

Pearson Correlation .279
*
 .730

**
 1 .808

**
 

Sig. (2-tailed) .037 .000  .000 

N 56 56 56 56 

TOTAL.X2 

Pearson Correlation .752
**
 .859

**
 .808

**
 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000  

N 56 56 56 56 

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

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based on 

Standardized 

Items 

N of Items 

.701 .735 3 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. Asumsi Klasik 

a. Normalitas Data 

 
 

 



 

 

 
 

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Unstandardized 

Residual 

N 56 

Normal Parameters
a,b

 
Mean .0000000 

Std. Deviation 1.92166264 

Most Extreme Differences 

Absolute .082 

Positive .040 

Negative -.082 

Kolmogorov-Smirnov Z .615 

Asymp. Sig. (2-tailed) .844 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

 



 

 

b. Multikolinearitas 

                                     Coefficients
a
 

Model Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

1 

(Constant)   

Keselamatan dan Kesehatan 

Kerja 

.829 1.206 

Komitmen Organisasi .829 1.206 

a. Dependent Variable: Produktivitas Kerja 

 

c. Heteroskedastisitas 

 

 

 

 

d. Autokorelasi 

Model Summary
b
 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

Durbin-Watson 

1 .753
a
 .567 .551 1.958 1.882 

a. Predictors: (Constant), Komitmen Organisasi, Keselamatan dan Kesehatan Kerja 

b. Dependent Variable: Produktivitas Kerja 

 

 

d.  Auntokorelasi 
Model Summary

b
 

Model R R Square Adjusted R 
Square 

Std. Error of the 
Estimate 

Durbin-Watson 

1 .753
a
 .567 .551 1.958 1.882 

a. Predictors: (Constant), Komitmen Organisasi, Keselamatan dan Kesehatan Kerja 
b. Dependent Variable: Produktivitas Kerja 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. Analisis Regresi Linier Berganda 

                                                                  Coefficients
a
 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 10.656 1.671  

Keselamatan dan Kesehatan 

Kerja 

.290 .058 .499 

Komitmen Organisasi .522 .131 .394 

a. Dependent Variable: Produktivitas Kerja 

 

4. Uji Hipotesis 

a. Koefisien Determinasi 

                                         Model Summary
b
 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .753
a
 .567 .551 1.958 

a. Predictors: (Constant), Komitmen Organisasi, Keselamatan dan Kesehatan Kerja 

b. Dependent Variable: Produktivitas Kerja 

 

b. Uji T 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 

(Constant) 10.656 1.671  6.376 .000   

Keselamatan dan 

Kesehatan Kerja 

.290 .058 .499 5.032 .000 .829 1.206 

Komitmen Organisasi .522 .131 .394 3.975 .000 .829 1.206 

a. Dependent Variable: Produktivitas Kerja 

 

c. Uji F 

ANOVA
a
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 266.450 2 133.225 34.765 .000
b
 

Residual 203.103 53 3.832   

Total 469.554 55    



 

 

a. Dependent Variable: Produktivitas Kerja 

b. Predictors: (Constant), Komitmen Organisasi, Keselamatan dan Kesehatan Kerja 

 

d.  Uji  Koefisien Korelasi 

Correlations 

 Keselamatan 

dan Kesehatan 

Kerja 

Komitmen 

Organisasi 

Produktivitas 

Kerja 

Keselamatan dan 

Kesehatan Kerja 

Pearson Correlation 1 .413
**
 .662

**
 

Sig. (2-tailed)  .002 .000 

N 56 56 56 

Komitmen Organisasi 

Pearson Correlation .413
**
 1 .601

**
 

Sig. (2-tailed) .002  .000 

N 56 56 56 

Produktivitas Kerja 

Pearson Correlation .662
**
 .601

**
 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000  

N 56 56 56 

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

 

5. Frekuensi 

a. Produktivitas Kerja 

Y.1 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

3 8 14.3 14.3 14.3 

4 27 48.2 48.2 62.5 

5 21 37.5 37.5 100.0 

Total 56 100.0 100.0  

 

 

 

 

 

 



 

 

Y.2 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

3 8 14.3 14.3 14.3 

4 22 39.3 39.3 53.6 

5 26 46.4 46.4 100.0 

Total 56 100.0 100.0  

 

Y.3 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

3 14 25.0 25.0 25.0 

4 29 51.8 51.8 76.8 

5 13 23.2 23.2 100.0 

Total 56 100.0 100.0  

 

Y.4 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

3 10 17.9 17.9 17.9 

4 36 64.3 64.3 82.1 

5 10 17.9 17.9 100.0 

Total 56 100.0 100.0  

 

Y.5 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

2 3 5.4 5.4 5.4 

3 12 21.4 21.4 26.8 

4 31 55.4 55.4 82.1 

5 10 17.9 17.9 100.0 

Total 56 100.0 100.0  

 

 



 

 

 

Y.6 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

2 1 1.8 1.8 1.8 

3 8 14.3 14.3 16.1 

4 36 64.3 64.3 80.4 

5 11 19.6 19.6 100.0 

Total 56 100.0 100.0  

 

b. Keselamatan dan Kesehatan Kerja 

X1.1 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

3 18 32.1 32.1 32.1 

4 25 44.6 44.6 76.8 

5 13 23.2 23.2 100.0 

Total 56 100.0 100.0  

 

X1.2 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

2 3 5.4 5.4 5.4 

3 11 19.6 19.6 25.0 

4 23 41.1 41.1 66.1 

5 19 33.9 33.9 100.0 

Total 56 100.0 100.0  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

X1.3 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

     

Valid 

2 2 3.6 3.6 3.6 

3 16 28.6 28.6 32.1 

4 24 42.9 42.9 75.0 

5 14 25.0 25.0 100.0 

Total 56 100.0 100.0  

 

X1.4 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

2 8 14.3 14.3 14.3 

3 11 19.6 19.6 33.9 

4 22 39.3 39.3 73.2 

5 15 26.8 26.8 100.0 

Total 56 100.0 100.0  

 

X1.5 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

1 1 1.8 1.8 1.8 

2 2 3.6 3.6 5.4 

3 7 12.5 12.5 17.9 

4 27 48.2 48.2 66.1 

5 19 33.9 33.9 100.0 

Total 56 100.0 100.0  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

X1.6 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

1 2 3.6 3.6 3.6 

2 11 19.6 19.6 23.2 

3 14 25.0 25.0 48.2 

4 16 28.6 28.6 76.8 

5 13 23.2 23.2 100.0 

Total 56 100.0 100.0  

 

X1.7 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

2 3 5.4 5.4 5.4 

3 15 26.8 26.8 32.1 

4 25 44.6 44.6 76.8 

5 13 23.2 23.2 100.0 

Total 56 100.0 100.0  

 

 

c. Komitmen Organisasi 

X2.1 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

1 1 1.8 1.8 1.8 

2 9 16.1 16.1 17.9 

3 16 28.6 28.6 46.4 

4 17 30.4 30.4 76.8 

5 13 23.2 23.2 100.0 

Total 56 100.0 100.0  

 



 

 

 

X2.2 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

3 19 33.9 33.9 33.9 

4 25 44.6 44.6 78.6 

5 12 21.4 21.4 100.0 

Total 56 100.0 100.0  

 

X2.3 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

2 5 8.9 8.9 8.9 

3 14 25.0 25.0 33.9 

4 21 37.5 37.5 71.4 

5 16 28.6 28.6 100.0 

Total 56 100.0 100.0  
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