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ABSTRAK 

Alfiani Rohimah, 2019. “Pengaruh Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) serta 

Disiplin Kerja terhadap Produktivitas Kerja di PGT ( Pabrik Gondorukem dan 

Terpentyn) Sukun, Pulung Ponorogo”. Skripsi. Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. 

Pembimbing Ruliq Suryaningsih, M.Pd. 

Kata Kunci : K3, Disiplin Kerja, dan Produktivitas Kerja. 

Produktivitas tidak saja diukur dari kuantitas (jumlah) hasil yang dicapai 

seseorang, tapi juga oleh mutu (kualitas) pekerjaan yang semakin baik. Kesehatan 

dan keselamatan kerja (K3) adalah salah satu upaya untuk menciptakan tempat kerja 

yang aman, sehat, bebas dari pencemaran lingkungan, sehingga dapat melindugi dan 

bebas dari kecelakaan kerja pada akhirnya dapat meningkatkan efisiensi dan 

produktivitas kerja. Disiplin kerja memainkan peranan yang dominan, krusial, dan 

kritikal dalam keseluruhan upaya untuk meningkatkan produktivitas kerja pegawai. 

Disiplin. Pada kenyataannya di PGT Sukun, Pulung Ponorogo K3 dan disiplin kerja 

selalu diabaikan oleh para karyawan, tetapi produktivitas kerja tetap berjalan dengan 

baik.  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1. Pengaruh keselamatan dan 

kesehatan kerja (K3) terhadap produktivitas kerja di PGT (Pabrik Gondorukem dan 

Terpentyn) Sukun, Pulung Ponorogo. 2. Pengaruh disiplin kerja terhadap 

produktivitas kerja di PGT (Pabrik Gondorukem dan Terpentyn) Sukun, Pulung 

Ponorogo.3. Pengaruh keselamatan dan kesehatan kerja (K3) dan disiplin kerja 

terhadap produktivitas kerja di PGT (Pabrik Gondorukem dan Terpentyn) Sukun, 

Pulung Ponorogo. 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Adapun pengumpulan 

datanya dengan menggunakan kuesioner, wawancara, dokumentasi. Analisis data 

dengan menggunakan analisis regresi linier berganda dan uji hipotesis. Analisis data 

dilakukan dengan menggunakan program software SPSS 21.0. 

Data penelitian diperoleh hasil bahwa: Pertama, K3 berpengaruh signifikan 

terhadap produktivitas kerja karyawan PGT Sukun, Pulung Ponorogo, karena nilai 

signifikansi dari X1 terhadap Y adalah 0,022. Kedua, disiplin kerja berpengaruh 

terhadap produktivitas kerja karyawan di PGT, Sukun Pulung Ponorogo, karena nilai 

signifikansi 0,000. Ketiga, K3 dan disiplin kerja berpengaruh terhadap produktivitas 

kerja karyawan di PGT Sukun, Pulung Ponorogo, karena sedangkan tingkat 

signifikansi/probabilitas 0,000. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Persaingan antar perusahaan di era globalisasi semakin tajam, 

sehingga sumber daya manusia dituntut untuk terus menerus mampu 

mengembangkan diri secara proaktif. SDM harus menjadi manusia-manusia 

pembelajar, yaitu pribadi-pribadi yang mau belajar dan bekerja keras dengan 

penuh semangat, sehingga potensi insaninya berkembang maksimal.
1
 

Diperkuat dengan skripsi terdahulu yang mengatakan bahwa persaingan 

industri yang semakin kompetitif menuntut perusahaan untuk 

mengoptimalkan seluruh sumber daya yang dimiliki dalam menghasilkan 

produk yang berkualitas tinggi agar dapat bertahan dalam persaingan.
2
 Dalam 

meningkatkan daya saing, baik dari segi produk maupun kualitas produksi, 

suatu perusahaan tidak cukup hanya dengan modal besar untuk mencapai 

tujuannya. Tetapi, harus dibantu oleh sumber daya manusia yaitu karyawan. 

Oleh karena itu, antara perusahaan dengan karyawan harus mempunyai kerja 

                                                             
1
 Sukmawati Marjuni, Buku Ajar (Manajemen Sumber Daya Manusia) (Makassar: 

CV. Sah Media, 2015), 1-2. 
2
 Andi Adam Saputra, “Pengaruh Program Kesehatan dan Keselamatan Kerja K3 

terhadap Produktivitas Kerja pada PT. PLN (Persero) Cabang Pinrang,” Skripsi (Makassar: 

UIN Alauddin Makassar, 2017), 1. 
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sama untuk mencapai tujuan yang diinginkan, yang terwujud dalam 

produktivitas kerja.
3
 

Sumber daya manusia adalah sebagai sumber dari kekuatan yang 

berasal dari manusia-manusia yang dapat didayagunakan oleh organisasi. 

Dengan berpegang pada pengertian tersebut, istilah sumber daya manusia 

adalah manusia bersumber daya dan merupakan kekuatan (power). Pendapat 

tersebut relefan dalam kerangka berfikir agar menjadi kekuatan, seumber daya 

manusia harus ditingkatkan kualitas dan kompetensinya. Pemahaman akan 

konsep memang masih rancu dan pendapat yang berbeda masih sering 

didengar. Sumber daya manusia adalah investasi sebuah perusahaan untuk 

meningkatan produktivitas.
4
 Produktivitas kerja menunjukkan tingkat 

kemampuan pegawai dalam mencapai hasil (output) terutama dilihat dari sisi 

kuantitasnya. PGT Sukun, dalam sehari memiliki 3 shift yaitu, pagi – siang, 

siang – malam, dan malam – pagi. Dalam setiap shift maksimal harus 

mendapatkan 4 kali pemasakan, jadi dalam sehari PGT Sukun, Pulung 

Ponorogo maksimal harus menghasilkan 12 kali pemasakan.
5
 Kualitas SDM, 

baik atau tidaknya bisa dilihat dari produktivitas SDM itu sendiri.
6
 

                                                             
3
 Safitri Indriyani, “Pengaruh Pelatihan Kerja dan Disiplin Kerja terhadap 

Produktivitas Kerja Karyawan pada PT. Paradise Island Furniture,” Skripsi (Yogyakarta: 

Universitas Negeri Yogyakarta, 2015), 1. 
4 Edy Sutrisno, Manajemen Sumber Daya Manusia (Jakarta: Kencana, 2009), 4. 

5
 Sarmanto, Wawancara, 07 No vember 2018. 

6
 Edy Sutrisno, Manajemen Sumber Daya Manusia, 4. 
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Perusahaan yang menyadari pentingnya produktivitas karyawan akan 

selalu memperhatikan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi tingkat 

produktivitas kerja karyawan, salah satunya K3. Keselamatan dan kesehatan 

kerja merupakan suatu sistem yang bertujuan melakukan pencegahan terhadap 

kemungkinan timbulnya kecelakaan yang diakibatkan oleh aktivitas kerja dan 

juga pencegahan akan timbulnya penyakit yang diakibatkan oleh hubungan 

kerja didalam lingkungan kerja para karyawan. K3 harus dikelola dengan baik 

untuk menghindari terjadinya masalah dikemudian hari, seperti ketidakpuasan 

dari pekerja sampai dengan tuntutan hukum karena mengabaikan faktor-faktor 

K3.  

Seperti yang telah disebutkan diatas bahwa K3 merupakan suatu hal 

yang tidak bisa diabaikan, dengan menerapkan K3 yang baik dalam suatu 

perusahaan ada beberapa keuntungan yang didapatkan, yaitu menurunkan 

tingkat turnover pekerja, menciptakan kondisi kerja yang baik, menurunkan 

tingkat absensi, meningkatkan produktivitas.
7
 

Apabila K3 tidak diterapkan dalam sebuah perusahaan akan 

mengakibatkan dampak buruk bagi perusahaan tersebut, yaitu meningkatnya 

angka kecelakaan dan kematian pekerja, terganggunya proses operasional 

perusahaan, mengurangi output produksi, terciptanya hubungan industrial 

                                                             
7
 Dewi Hanggraeni, Manajemen Sumber Daya Manusia (Jakarta: Lembaga Fakultas 

Ekonomi Universitas Indonesia, 2012), 172. 
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yang buruk.
8
 Akan tetapi pada kenyataannya K3 seringkali diabaikan oleh 

perusahaan dan khususnya oleh  para karyawan, seperti halnya yang terjadi 

pada karyawan di PGT Sukun, Pulung Ponorogo yang bergerak dibidang 

pengolahan getah pinus. Berdasarkan hasil pra penelitian yang peneliti 

lakukan terdapat beberapa permasalahan yang dilakukan oleh para karayawan, 

yaitu para karyawan mengabaikan adanya perintah menjalankan sistem K3, 

seperti tidak menjalankan anjuran memakai safety saat bekerja dan 

mengabaikan peringatan-peringatan yang sudah diberikan oleh perusahaan. 

Kurangnya kesadaran akan pentingnya K3 tersebut tentu membuat kinerja 

para karyawan kurang efektif, karena berpengaruh terhadap keselamatan dan 

kesehatan karyawan itu. Dan hal tersebut tentunya akan berimbas terhadap 

perusahaan itu sendiri.
9
 Sebagai halnya yang terjadi pada hari selasa tanggal 

15 September 2015 terjadi kebakaran di PGT yang menimpa tumpukan drum 

kosong bekas menyimpan gondorukem. Dalam kejadian tersebut tidak 

memakan korban jiwa, tetapi mengalami kerugian materi diperkirakan 

mencapai Rp. 80 juta.
10

 

Selain hal tersebut disiplin kerja merupakan faktor utama untuk 

meningkatkan produktivitas kerja. Disiplin kerja adalah peraturan perusahaan 

yang harus dijalankan oleh pekerja untuk menujukkan kedisiplinan dan 

                                                             
8
 Ibid, 172. 

9
 Pengamatan di PGT  (Pabrik Gondorukem dan Terpentyn) Sukun, Pulung 

Ponorogo. SelasA 06 November 2018. 

10
 Sarmanto, Wawancara, 07 No vember 2018. 
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menghindarkan mereka dari segala hal yang bersifat negatif, misalnya 

kecelakaan kerja. Maka dari itu, disiplin kerja sangat penting untuk 

diterapkan, guna membentuk sumber daya manusia yang terdidik, taat 

peraturan dan berkualitas.
11

 Kedisiplinan yang baik mencerminkan besarnya 

tanggung jawab seseorang terhadap tugas yang diberikan kepadanya. Hal ini 

dapat mendorong adanya gairah kerja, semangat kerja yang berdampak pada 

tercapainya tujuan perusahaan.
12

 

Disiplin kerja memainkan peranan yang dominan, krusial, dan kritikal 

dalam keseluruhan upaya untuk meningkatkan produktivitas kerja pegawai. 

Disiplin adalah sikap kesediaann dan kerelaan seseorang untuk mematuhi dan 

menaati segala norma peraturan yang berlaku diorganisasi. Disiplin yang baik 

akan mempercepat pencapaian tujuan organisasi, sedangkan disiplin yang 

merosot akan menjadi penghalang dang memperlambat pencapaian tujuan 

organisasi. Pembuatan suatu peraturan disiplin dimaksudkan agar para 

karyawan dapat melakukan pekerjaan tersebut sesuai dengan yang diharapkan. 

Tohardi mengatakan ketidakdisiplinan individu atau karyawan dapat 

mempengaruhi produktivitas kerja organisasi.
13

 

                                                             
11

 Ambar Teguh Sulistiyani, Manajemen Sumber Daya Manusia (Yogyakarta: Graha 

Ilmu, 2009), 290. 

12
 Malayu S.P Hasibuan, Manajemen Sumber Daya Manusia (Jakarta: Bumi Aksara, 

2001), 103. 

13
  Edy Sutrisno, Manajemen Sumber Daya Manusia (Jakarta: Kencana, 2009), 95-

96. 
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Kegiatan pendisiplinan dilakukan untuk mendorong para karyawan 

mengikuti dan mematuhi berbagai standar dan aturan. Sasaran pokoknya 

adalah untuk mendorong disiplin diri diantara para karyawan untuk datang di 

kantor tepat waktu. Dengan datang ke kantor tepat waktu dan melaksanakan 

tugas dengan tugasnya diharapkan produktivitas akan meningkat.  Maka dari 

itu produktivitas kerja pegawai dalam suatu organisasi sangat dipengaruhi 

oleh disiplin pegawai. Apabila diantara pegawai sudah tidak menghiraukan 

kedisiplinan kerja, maka dapat dipastikan produktivitas kerja akan menurun, 

begitu juga sebaliknya.
14

 

Berdasarkan penjelasan diatas PGT Sukun sangat menjunjung tinggi 

kedisiplinan karyawan untuk mengantisipasi adanya tindakan yang tidak 

bertanggungjawab yang telah dilakukan karyawan. Tetapi, masih ada  

karyawan yang menyalahgunakan absen izin dan sakit, untuk tidak masuk 

kerja, ada juga karyawan yang masuk tanpa adanya alasan. Selain itu 

karyawan sering datang terlambat saat kerja, dan meninggalkan tempat kerja 

pada jam kerja. Hal tersebut dapat dilihat dari data absensi yang dimiliki 

perusahaan pada tabel 1.1 

 

 

 

                                                             
14

 Ibid, 97. 
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Tabel 1.1 

Absensi Pegawai 

Data Absensi Karyawan PGT (Pabrik Gondorukem dan Terpentyn)  Sukun, Pulung Ponorogo 

Periode: Januari – Desember 2018 

Bulan  Jumlah 

Karyawan 

Sakit  Izin  Alfa  Terlambat  Total Hari 

Kerja 

Januari  49 4   3 2 52 26 

Februari  49 5 3 1 43 23 

Maret  49 - - - 34 25 

April  49 2 1 4 46 24 

Mei  49 3 4 1 48 25 

Juni  49 2 5 3 25 26 

Juli  49 - 1 - 26 26 

Agustus  49 3 3 - 58 29 

September  49 4 4 2 44 25 

Oktober 49 3 5 1 39 26 

November 49 1 1 - 50 24 

Desember  49 5 5 3 60 26 

Total  32 35 15 525 305 

Sumber: Data absensi karyawan PGT Sukun, Pulung Ponorogo 

Penjelasan mengenai data absensi diatas yaitu bahwa rata-rata tingkat 

keterlambatan karyawan PGT Sukun naik turun pada setiap bulannya dan total 

mencapai 525 kali. Jumlah keterlambatan yang paling tinggi mencapai 60 

kali. Kemudian pada tabel sakit, karyawan yang tidak masuk karena sakit 

mencapai 32 karyawan dan izin mencapai 35 karyawan. Selain itu, masih ada 

karyawan yang tidak masuk tanpa alas an sebanyak 15 kali dalam setahun. 

Melihat data diatas, dapat diketahui bahwa tingkat disiplin karyawan PGT 

Sukun masih rendah. Maka dari itu, disiplin dari karyawan PGT Sukun harus 
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lebih ditingkatkan, mengingat disiplin berpotensi besar daam meningkatkan 

produktivitas. 

Menyadari betapa pentingnya K3 dan disiplin kerja bagi suatu 

perusahaan dalam rangka meningkatkan produktivitas kerja karyawan di PGT 

Sukun, Pulung Ponorogo sebagai perusahaan yang beroperasi sebagai pabrik 

pengolah getah pinus menjadi produk gondorukem dan terpentyn, ini sangat 

menekankan dijalankannya program K3 dan disiplin kerja. Hal ini dapat 

dilihat dari caution-caution akan area berbahaya, dan larangan-larangan 

penyebab kecelakaan kerja, anjuran pemakaian safety, adanya absensi kerja, 

adanya peraturan-peraturan yang harus dijalankan perusahaan saat bekerja. 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, peneliti akan melakukan 

penelitian berjudul “ PENGARUH KESELAMATAN DAN KESEHATAN 

KERJA (K3) SERTA DISIPLIN KERJA TERHADAP PRODUKTIVITAS 

KERJA KARYAWAN DI PGT (PABRIK GONDORUKEM DAN 

TERPENTYN) SUKUN, PULUNG POINOROGO ”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang diauraiikan diatas, maka masalah 

dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: 

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

produktivitas kerja karyawan di PGT Sukun, Pulung Ponorogo? 

2. Apakah disiplin kerja berpengaruh terhadap produktivitas kerja karyawan 

di PGT Sukun, Pulung Ponorogo? 
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3. Apakah Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dan disiplin kerja 

berpengaruh terhadap produktivitas kerja karyawan di PGT Sukun, Pulung 

Ponorogo? 

C. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah yang diuraikan diatas, maka tujuan 

penelitian ini secara umum yaitu untuk mendapatkan informasi atau gambaran 

tentang pengaruh keselamatan dan kesehatan kerja (K3) serta disiplin kerja 

terhadap produktivitas kerja karyawan. Secara khusus penelitian tersebut 

bertujuan untuk: 

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

terhadap produktivitas kerja karyawan pada PGT Sukun, Pulung 

Ponorogo. 

2. Untuk mengetahui disiplin kerja berpengaruh terhadap produktivitas kerja 

karyawan pada PGT Sukun, Pulung Ponorogo. 

3. Untuk mengetahui Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) serta disiplin 

kerja terhadap produktivitas kerja karyawan pada PGT Sukun, Pulung 

Ponorogo. 

D. Kegunaan Penelitian 

1. Secara Teoritis 

Untuk membuktikan teori tentang pengaruh keselamatan dan kesehatan 

kerja (K3) serta disiplin kerja terhadap produktivitas kerja. 

2. Secara Praktis 
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a. Perusahaan  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menguatkan upaya 

perusahaan atau organisasi untuk meningkatkan program K3 dan dapat 

menekankan akan pentingnya disiplin kerja kepada para karyawan 

agar tercapainya produktivitas kerja karyawan. 

b. Karyawan 

Hasil penelitian ini diharapkan agar karyawan dapat 

menerapkan K3 dan menjalankan disiplin kerja yang telah ditetapkan 

oleh perusahaan untuk mencapai produktivitas kerja yang unggul 

c. Peneliti  

Dengan penelitian ini diharapkan akan menambah wawasan 

pengetahuan terkait dengan K3 serta disiplin kerja terhadap 

produktivitas kerja karyawan. 

E. Sistematika Penulisan 

Sistematika penyusunan laporan hasil penelitian kuantitatif ini 

nantinya akan dibagi menjadi tiga bagian utama, yaitu awal, inti, dan akhir. 

Untuk memudahkan dalam penulisan, maka pembahasan dalam laporan 

penelitian penulis kelompokkan menjadi lima bab yang masing-masing bab 

terdiri dari sub bab yang berkaitan. 
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Sistematika pembahasan ini adalah: 

Bab pertama, adalah pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika 

penulisan. 

Bab kedua, adalah landasan teori, penelitian terdahulu, kerangka 

pemikiran, dan hipotesis penelitian. 

Bab ketiga, berisi tentang metode penelitian, meliputi rancangan 

penelitian, variabel penelitian dan definisi operasional, populasi dan sampel, 

jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, serta metode pengolahan 

dan analisis data. 

Bab keempat, berisi tentang hasil dan pembahasan, yang meliputi hasil 

pengujian instrument (Validitas dan reliabilitas), hasil pengujian deskripsi, 

hasil pengujian hipotesis, dan pembahasan. 

Bab kelima, berisi tentang kesimpulan dan saran. 
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BAB II 

TEORI, PENELITIAN TERDAHULU, KERANGKA BERFIKIR, DAN 

HIPOTESIS 

A. Landasan Teori 

1. Manajemen Sumber Daya Manusia 

Manajemen sumber daya manusia adalah suatu proses 

pemanfaatan SDM secara efektif dan efisien melalui kegiatan 

perencanaan, penggerakan, dan pengendalian semua nilai yang menjadi 

kekuatan manusia untuk mencapai tujuan. MSDM adalah proses 

pendayagunaan manusia sebagai tenaga kerja secara manusiawi, agar 

semua potensi fisik dan psikis yang dimiliki berfungsi maksimal untuk 

mencapai tujuan.
1
  

Manajemen sumber daya manusia memiliki beberapa fungsi 

didalamnya, yaitu pengadaan sumber daya manusia, pengembangan 

sumber daya manusia, pemberian kompensasi, pengintegrasian, dan 

pemeliharaan sumber daya manusia. Fungsi-fungsi manajemen akan 

menjadi dasar pelaksanaan fungsi-fungsi MSDM untuk mencapai tujuan-

tujuan strategis.
2
 MSDM merupakan proses untuk menciptakan pekerja 

yang dapat menghasilkan produk (barang atau jasa) yang memiliki daya 

                                                             
1 I Komang Ardana, Ni Wayan Mujiati, dan I Wayan Mudiartha Utama, Manajemen 

Sumber Daya Manusia ( Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), 5. 
2
 Wilson Bangun, Manajemen Sumber Daya Manusia, (Jakarta: Erlangga, 2012), 31.  

       12 
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saing.
3
 Aktivitas MSDM mencakup suatu strategi yang ditetapkan dan 

dijalankan oleh pengambil keputusan untuk dapat memberikan hasil kerja 

yang efektif. 
4
 

Tujuan umum MSDM adalah mengoptimalkan kegunaan (yakni, 

produktivita) semua pekerja dalam sebuah organisasi. Dalam konteks ini 

produktivitas diartikan sebagai nisbah keluaran (output) sebuah 

perusahaan (barang atau jasa) terhadap masukannya (manusia, model, 

bahan-bahan, dan energi). Tujuan yang ingin dicapai melalui proses-

proses manajemen sumber daya manusia adalah sumber daya manusia 

profesional yang emmiliki karakteristik berakhlak mulia, kompeten, dan 

termotivasi.
5
 

2. Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) 

a. Pengertian Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) 

Dalam Undang-undang nomor 14/tahun 1969 Pasal 9 

mengutarakan bahwa, “Tiap tenaga kerja berhak mendapatka 

perlindungan atau keselamatan, kesehatan, kesusilaan, pemeliharaan 

moral kerja serta perlakuan yang sesuai dengan martabat manusia 

dan moral agama”. Keselamatan dan kesehatan kerja adalah 

                                                             
3
 Ibid, 24. 

4
 Ibid, 31. 

5 Marwansyah, Manajemen Sumber Daya Manusia (Bandung: Alfabeta, 2016), 4 

 



14 
 

 

pengawasan terhadap orang, mesin, material, dan metode yang 

mencakup lingkungan kerja agar pekerja tidak mengalami cidera.
6
 

Menurut Suma’mur keselamatan kerja merupakan suatu 

keadaan terhindar dari bahaya saat melakukan kerja. Keselamatan 

kerja adalah keselamatan yang berhubungan dengan mesin, pesawat 

pengangkat, alat kerja, bahan dan proses pengolahannya, tempat kerja 

dan lingkungannya serta cara-cara melakukan pekerjaan. Menurut 

Simanjuntak keselamatan kerja dapat diartikan sebagai kondisi yang 

bebas dari risiko kecelakaan atau kerusakan atau dengan kata lain 

risiko yang relatif sangat kecil dibawah tingkat tertentu.
7
 

 Kesehatan dan keselamatan kerja (K3) adalah salah satu upaya 

untuk menciptakan tempat kerja yang aman, sehat, bebas dari 

pencemaran lingkungan, sehingga dapat melindugi dan bebas dari 

kecelakaan kerja pada akhirnya dapat meningkatkan efisiensi dan 

produktivitas kerja. Kecelakaan kerja tidak hanya menimbulkan 

korban jiwa tetapi juga kerugian materi bagi pekerja dan pengusaha, 

tetapi dapat mengganggu proses produksi secara menyeluruh, merusak 

lingkungan yang pada akhirnya berdampak pada masyarakat luas.
8
 

                                                             
6
 Sedarmayanti, Restrukturisasi dan Pemberdayaan Organisasi (Untuk Menghadapi 

Dinamika Perubahan Lingkunga n) (Bandung: PT. Refika Aditama, 2014), 149. 

7
 I Gede Widayana dan I Gede Wiratmaja, Kesehatan dan Keselamatan Kerja 

(Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), 6. 
8
 Irzal, Dasar-dasar Kesehatan dan Keselamatan Kerja (Jakarta: Kencana, 2016), 1. 
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Pada prinsipnya dasar-dasar keselamatan dan kesehatan kerja 

menekankan beberapa hal, yaitu: 

1) Setiap pekerja berhak  memperoleh jaminan atas keselamatan kerja 

agar terhindar dari kecelakaan. 

2) Setiap orang yang berada ditempat kerja harus dijamin 

keselamatannya. 

3) Tempat pekerjaan dijamin selalu ada dalam keadaan aman.
9
 

Tujuan keselamatan dan kesehatan kerja adalah menjamin 

keadaan, keutuhan dan kesempurnaan, baik jasmani maupun rohani 

manusia serta karya dan budayanya yang tertuju pada kesejahteraan 

masyarakat pada umumnya dan manusia pada khususnya. Cara yang 

harus dilakukan untuk untuk menanggulangi keselamatan dan 

kesehatan kerja yaitu meniadakan unsur penyebab kecelakaan, dan 

mengadakan pengawasan yang ketat. 

Keselamatan dan kesehatan kerja telah menjadi hal yang 

penting yang harus diperhatikan oleh perusahaan.  K3 tidak hanya 

menjadi tanggung jawab manajemen sumber daya manusia tetapi juga 

menjadi tanggung jawab semua pihak yang ada didalam perusahaan. 

Leon C. Megginson mengatakan bahwa keselamatan mencakup kedua 

                                                             
9
 Sedarmayanti, Restrukturisasi dan Pemberdayaan Organisasi (Untuk Menghadapi 

Dinamika Perubahan Lingkungan, 149. 
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istilah risiko keselamatan dan risiko kesehatan.
10

 Dalam bidang 

kepegawaian, kedua istilah tersebut dibedakan. Keselamatan kerja 

menunjukkan kondisi aman atau selamat dari penderitaan, kerusakan 

atau kerugian ditempat kerja. Risiko 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. Semuai itu sering 

dihubungkan dengan perlengkapan perusahaan atau lingkungan fisik 

dan mencakup tugas-tugas kerja yang membutuhan pemeliharaan dan 

latihan. Sedangkan kesehatan kerja menunjukkan  pada kondisi yang 

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

disebabkan oleh lingkungan kerja. Risiko kesehatan merupakan faktor-

faktor dalam lingkungan kerja yang bekerja melebihi periode waktu 

yang ditentukan lingkungan yang dapat membuat stress emosi atau 

gangguan fisik.
11

 

b. Penyebab atau Faktor Kecelakaan kerja 

Kecelakaan kerja dan gangguan kesehatan pegawai dalam 

bekerja dapat disebabkan oleh beberapa hal seperti: 

 

 

                                                             
10 Tjutju Yuniarsi dan Suwatno, Manajemen Sumber Daya Manusia: Teori Aplikasi 

dan Isu Penelitian ( Bandung: Alfabeta, 2016), 124. 
11
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1) Tempat kerja yang baik. 

2) Alat atau mesin-mesin yang tidak punya sistem pengamanan yang 

sempurna. 

3) Pembuatan alat atau mesin yang tidak aman. 

4) Kerusakan tempat kerja, bahan-bahan dan kondisi kerja yang 

kurang tepat. 

5) Kondisi kebersihan yang kurang baik, kemacetan dan pengaturan 

pembuangan kotoran yang kurang lancar, fasilitas penyimpanan 

yang kurang baik, dan tempat kerja yang sangat kotor. 

6) Kondisi penerangan yang kurang mendukung, gelap atau silau. 

7) Saluran udara atau pembuangan asap yang kurang baik dan kondisi 

ruangan yang sangat pengap. 

8) Fasilitas pengamanan pakaian atau peralatan lainnya yang kurang 

mendukung terhadap pengamanan kerja
12

 

Dibawah ini juga dikemukakan beberapa sebab yang 

memungkinkan terjadinya kecelakaan kerja dan gangguan kesehatan 

pegawai: 

1) Keadaan tempat lingkungan kerja. Penyusunan dan penyimpanan 

barang-barang yang berbahaya kurang diperhitungkan 

                                                             
12

 Abdurrahmat Fathoni, Organisasi dan Sumber Daya Manusia (Jakarta: PT. Rineka 

Cipta, 2006), 158-159. 
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keamannanya, ruang kerja yang terlalu padat dan sesak, 

pembuangan kotoran dan limbah yang tidak pada tempatnya. 

2) Pengaturan udara. Pergantian udara diruang kerja yang tidak baik 

(ruang kerja yang kotor berdebu, dan berbau tidak enak) 

3) Pengaturan penerangan. Pengaturan dan penggunaan sumber 

cahaya yang tidak tepat, ruang kerja yang kurang cahaya. 

4) Pemakaian peralatan kerja. Pengamanan peralatan kerja yang 

sudah usang atau rusak, penggunaan mesin, alat elektronik tanpa 

pengaman yang baik. 

5) Kondisi fisik dan mental pegawai. Kerusakan alat indera, stamina 

pegawai yang tidak stabil, emosi pegawai yang tidak stabil, 

kepribadian pegawai yang rapuh, cara berfikir dan kemampuan 

persepsi yang lemah, motivasi kerja rendah, sikap pegawai yang 

ceroboh, kurang cermat dan kurang pengetahuan dalam 

penggunaan fasilitas kerja terutama fasilitas kerja yang membawa 

risiko bahaya.
13

 

Menurut Dessler ada dua penyebab atau sumber terjadinya 

kecelakaan kerja, yaitu: 

 

 

                                                             
13 Anwar Prabu Mangkunegara, Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan 

(Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013), 162-163. 
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1) Faktor kondisi kerja yang tidak aman 

Faktor ini berasal dari perusahaan. Kondisi yang tidak 

aman sering dianggap sebagai salah satu sumber terjadinya 

kecelakaan kerja. Ketidakamanan bisa saja berasal dari peralatan 

yang tidak memenuhi standar, kerusakan mesin, tidak adanya 

prosedur operasional yang jelas, proses penyimpanan yang tidak 

aman, pencahayaan ditempat kerja yang terlalu terang atau terlalu 

redup serta ventilasi udara yang tidak sehat.
14

 

2) Faktor perilaku yang tidak aman 

Faktor ini berasal dari sisi  pekerja. Bisa saja perusahaan 

telah menerapkan kondisi kerja yang aman, telah memenuhi semua 

standar keamanan yang ada, dan menerapkan sistem  manajemen 

K3. Akan tetapi kecelakaan kerja masih saja terjadi.ha l ini 

kemungkinan besar disebabkan dari perilaku kerja para pekerja 

yang tidak mengikuti kaidah dan standar K3. Misalkan, standar 

operasional telah dibuat dengan jelas dan rinci, tetapi kemudian 

pekerja tidak mematuhinya sehingga terjadilah kecelakaan atau 

bisa saja pekerja tidak menyadari betapa pentingnya mematuhi 

standar-standar keselamatan yang telah diterapkan sehingga 
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 Dewi Hanggraini, Manajemen Sumber Daya Manusia (Jakarta: Lembaga Fakultas 

Ekonomi Universitas Indonesia, 2012), 173. 
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kemudian pekerja lalai mematuhi standar-standar keselamatan 

tersebut.
15

 

Berdasarkan penyebab atau faktor dari kecelakaan kerja yang 

dikemukakan oleh ketiga penulis diatas, indikator dalam penelitian ini 

diambil dari buku Anwar Prabu Mangkunegara yaitu Keadaan dan 

tempat lingkungan kerja, pengaturan udara, pengaturan penerangan, 

pemakaian peralatan kerja, serta kondisi fisik dan mental pegawai.  

c. Tujuan Program Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) 

Dengan dijalankannya program keselamatan dan kesehatan 

kerja tentunya ada tujuan yang ingin dicapai suatu perusahaan. 

Adapun tujuan tersebut adalah: 

1) Agar setiap  pegawai mendapat jaminan keselamatan dan 

kesehatan kerja baikk fisik, sosial, maupun psikologis 

2) Agar setiap perlengkapan dan peralatan kerja digunakan sebaik-

baiknya seefektif mungkin 

3) Agar semua hasil produksi dipelihara keamanannya 

4) Agar adanya jaminan aas pemeliharaan dan peningkatan kesehatan 

gizi pegawai 

5) Untuk meningkatkan kegairahan, keserasian kerja, dan partisipasi 

kerja 
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6) Agar terhindar dari gangguan kesehatan yang disebabkan oleh 

lingkungan atau kondisi kerja 

7) Agar setiap pegawai merasa aman dan terlindungi dalam bekerja
16

 

Selain tujuan diatas, ada pula sasaran yang hendak dicapai 

dengan adanya keselamatan dan kesehatan kerja, yaitu: 

1) Tumbuhnya motivasi untuk bekerja secara aman 

2) Terciptanya kondisi kerja yang tertib, aman, dan menyenangkan 

3) Mengurangi tingkat kecelakaan dilingkungan kantor 

4) Tumbuhnya kesadaran dan pentinya makna keselamatan dan 

kesehatan kerja di lingkungan kantor 

5) Meningkatnya produktivitas kerja
17

 

Sedangkan tujuan keselamatan kerja menurut Suma’mur, 

adalah: 

1) Melindungi tenaga kerja atas hak keselamatannya dalam 

melakukan pekerjaan untuk kesejahteraan hidup dan meningkatkan 

produksi serta produktivitas masyarakat. 

2) Menjamin keselamatan setiap orang lain yang berada ditempat 

kerja 

                                                             
16 Anwar Prabu Mangkunegara, Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan, 

162. 
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3) Sumber produksi dipelihara dan dipergunakan secara aman dan 

efisien.
18

 

d. Usaha-usaha dalam Meningkatkan Keselamatan dan Kesehatan 

Kerja 

Usaha-usaha yang perlu dilakukan dalam meningkatkan 

keselamatan dan kesehatan kerja  yaitu sebagai berikut: 

1) Mencegah dan mengurangi kecelakaan kebakaran dan peledakan. 

2) Memberikan peralatan perlindungan diri untuk pegawai yang 

bekerja pada lingkungan yang menggunakan peralatan yang 

berbahaya. 

3) Mengatur suhu, kelembaban, kebersihan udara, penggunaan warna, 

ruangan kerja, penerangan yang cukup terang dan meneyejukkan, 

dan mencegah kebisingan. 

4) Mencegah dan memberikan perawatan terhadap timbulnya 

penyakit. 

5) Memelihara kebersihan da ketertiban, serta keserasian lingkungan 

kerja. 

6) Menciptakan suasana kerja yang menggairahkan.
19
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e. Tiga Alasan Penting Program Keselamatan Kerja 

Terdapat tiga alasan mengapa program keselamatan kerja 

merupakan keharusan bagi setiap perusahan untuk melaksanakannya, 

yaitu sebagai berikut: 

1) Moral 

Manusia merupakan makhluk termulia di dunia, oleh 

karena itu sudah sepantasnya manusia memperoleh perlakuan yang 

terhormat dalam organisasi. Manusia memiliki hak untuk 

memperoleh perlindungan atas  keselamatan dan kesehatan kerja, 

moral dan kesusialaan serta perlakuan yang sesuai dengan harkat 

dan martabat manusia dan nilai-nilai agama (Undang-undang 

Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang 

ketenagakerjaan).
20

 

2) Hukum 

Alasan lain yang sama pentingnya dengan moral adalah 

hukum. Undang-undang tentang ketenagakerjaan merupakan 

jaminan bagi setiap pekerja untuk menghadapi risiko kerja yang 

dihadapinya yang ditimbulkan pekerjaan. Setiap Negara memiliki 

undang-undang tentang ketenagakerjaan, tetapi memiliki 

perbedaan mengenai tanggung jawab atas bagian-bagian yang 

menjadi beban yang harus ditanggung para pemberi kerja. Namun, 
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memiliki kesamaan dalam hal tujuan yaitu melindungi pekerja atas 

keselamatan dan kesehatan pekerja dalam tujuan menjalankan 

tugasnya. 

3) Ekonomi  

Alasan ekonomi akan dialami oleh banyak perusahaan 

karena mengeluarkan biaya-biaya yang tidak sedikit jumlahnya 

akibat kecelakaan kerja yang dialami pekerja. Dewasa ini 

pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja menjadi perhatian 

penting pada berbagai organisasi, karena semakin tingginya tingkat 

kecelakaan kerja yang dialami para pekerja. Hal ini akan 

berdampak pada rendahnya produktivitas yang berakibat  pada 

kerugian yag dialami pihak perusahaan.
21

 

f. Undang-undang yang Mengatur Keselamatan dan Kesehatan 

Kerja 

1) Undang-undang keamanan dan kesehatan kerja diatur dalam UU 

yang diluluskan oleh Kongres tahun 1970 “ untuk memastikan 

sejauh mungkin setiap pria dan wanita yang bekerja dinegara ini 

aman dan berada dalam kondisi kerja yang sehat dan untuk 

menjaga sumber daya manusia kita”. UU ini menciptakan 

Occupational Safety and Health Administratiin / OSHA 

(Administrasi Keamanan dan Kesehatan Kerja) di dalam 
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Departemen Tenaga Kerja. Tujuan dari OSHA adalah 

menyampaikan UU itu dan menetapkan serta melaksanakan 

standar keamanan dan kesehatan yang diterapkan kepada hampir 

semua pekerja di Amerika Serikat. Departemen Tenaga kerja 

melaksanakan standar tersebut, dan OSHA memiliki inspektur 

yang bekerja dikantor-kantor cabang seluruh AS untuk 

memastikan pelaksanaannya.
22

 OSHA beroperasi dengan standar 

“umum” dimana setiap pengusaha: Akan memberikan pekerjaan 

dan tempat pekerjaan kepada karyawannya yang bebas dari 

bahaya yang dikenali menyebabkan atau akan mungkin 

menyebabkan kematian atau bahaya fisik yang serius kepada para 

karyawannya.
23

 

2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1970 tentang keselamatan Kerja. 

Undang-undang ini untuk menggantikan Veiligheidsregement 

Tahun 1970 (stb. No. 406). UU No/ 1 Tahun 1970 Tentang 

Keselamatan Kerja ini tidak secara tegas dicabut, dengan demikian 

hal-hal yang belum diatur dalam peraturan pelaksana lainnya maka 

ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam UU No. 1 Tahun 1970 

dianggap masih berlaku dan mencakup disemua tempat kerja, baik 
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 Gary Dasler, Manajemen Sumber Daya Manusia: Edisi Kesepuluh Jilid 2 

(Indonesia: PT. Macanan Jaya Cemerlang, 2007), 268-269. 

23
 Ibid, 269. 



26 
 

 

di darat, di dalam tanah, di permukaan air, di dalam air, maupun di 

udara di wilayah Negara Republik Indonesia.
24

 

3) Pengusaha wajib memberikan hak pekerja yakni melindungi 

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) tenaga kerja sesuai dengan 

Pasal 86 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang 

Ketenagakerjaan, yakni keselamatan dan kesehatan kerja, moral 

dan kesusilaan dan perlakuan yang sesuai dengan harkat dan 

martabat manusia serta nilai-nilai agama.
25

 

4) Undang-undang Uap (Stoom Ordonatie, stbl No. 225 Tahun 1930). 

Undang-undang keselamatan kerja merupakan undang-undang 

pokok yang mengatur keselamatan kerja secara umum bersifat 

nasional. Disamping undang-undang keselamatn kerja yang 

mengatur secara umum, masih terdapat peraturan-peraturan 

keselamatan kerja yang mengatur secara khsusus atau dikenal 

dengan azas Lex Specialist. Peraturan tersebut antara lain Undang-

undang dan Peraturan Uap Tahun 1930. Peraturan yang bersifat 

khsusus tersebut dikeluarkan lebih dahulu dari Undang-undang 

Keselamatan Kerja, hal tersebut dimungkinkan apabila kita melihat 
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 Erni Darmayanti, Perlindungan Hukum terhadap Pelaksanaan Keselamatan dan 

Kesehatan Kerja pada Perusahaan, Vol. 3 Maret 2018, 288. 
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daripada penjelasan Undang-undang Keselamatan Kerja dan 

historis peraturan tersebut.
26

 

g. Hubungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja dengan 

Produktivitas 

Hubungan K3 dengan produktivitas dapat dilihat dari manfaat 

yang diperoleh apabila sebuah perusahaan melaksanakan K3, yaitu 

sebagai berikut:  

1) Dapat memacu produktivitas kerja karyawan. Dari lingkungan 

kerja yang aman dan sehat terbukti terbukti berpengaruh terhadap 

produktivitas. Dengan pelaksanaan K3 karyawan akan merasa 

terjamin aman dan terlindungi. Sehingga secara tak langsung dapat 

memacu motivasi dan kegairahan kerja mereka.
27

 

2) Meningkatkan efisiensi atau produktivitas perusahaan. Karena 

dengan pelaksanaan K3 memungkinkan semakin berkurangnya 

kecelakaan kerja sehingga akan dapat meningkatkan efisiensi 

dalam perusahaan.  

3) Mengefektifkan pengembangan dan pembinaan SDM. Pekerja atau 

karyawan adalah kekayaan yang amat berharga bagi perusahaan. 

Semua pekerjaan ingin diakui martabatnya sebagai 
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manusia.melalui prinsip K3 pengembangan dan pembinaan 

terhadap tenaga kerja bisa dilakukan sehingga citra sebagai 

manusia yang bermartabat dapat direalisasikan. 

4) Meningatkan daya saing produk perusahaan. K3 apabila 

dilaksanakan dalam perusahaan bermuara pula kepada penentuan 

harga barang yang bersaing, hal tersebut dipicu oleh adanya 

penghematan dalam produksi perusahaan.
28

 

3. Disiplin Kerja 

a. Pengertian Disiplin Kerja 

Menurut Singodimejo mengatakan disiplin adalah sikap 

kesediaan dan kerelaan seseorang untuk mematuhi dan menaati 

norma-norma peraturan yang berlaku disekitarnya. Disiplin yang baik 

akan mempercepat tujuan perusahaan, sedangkan disiplin yang 

merosot akan menjadi penghalang dan memperlambat pencapaian 

tujuan perusahaan.
29

 

Menurut Latainer, mengartikan disiplinsebagai suatu kekuatan 

yang berkembang di dalam tubuh karyawan dan menyebabkan 

karyawan dapat menyesuaikan diri dengan sukarela pada keputusan, 

peraturan, dan nilai-nilai tinggi dari pekerjaan dan perilaku. Dalam arti 

sempit, biasanya dihubungkan dengan hukuman. Padahal sebenarnya 

                                                             
28

 Ibid, 208. 
29

 Edy Sutrisno, Manajemen Sumber Daya Manusia (Jakarta: Kencana, 2009), 86. 
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menghukum seorang karyawan hanya merupakan sebagian dari 

persoalan disiplin. Hal demikian jarang terjadi dan hanya dilakukan 

bilamana usaha-usaha pendekatan secara konstruktif mengalami 

kegagalan.
30

 

Menurut Beach, disiplin mempunyai dua penegrtian. Arti 

pertama, meliabatkan belajar atau mencetak perilaku dengan 

menerapkan imbalan atau hukuman. Arti kedua lebih sempit lagi, yaitu 

disiplin ini hanya bertalia dengan tindakan hukuman terhadap pelaku 

kesalahan. Dari beberapa pendapat tersebut dapat dirumuskan bahwa 

yang dimaksud dengan disiplin adalah sikap hormat terhadap 

pertauran dan ketetapan perusahaan, yang ada dalam diri karyawan, 

yang menyebabkan ia dapat menyesuaikan diri dengan sukarela pada 

peraturan dan ketetapan perusahaan.
31

 

Disiplin kerja adalah suatu tata tertib atau peraturan yang 

dibuat oleh manajemen suatu organisasi, disahkan oleh dewan 

komisaris atau pemilik modal, disepakati oleh serikat pekerja dan 

diketahui oleh Dinas Tenaga Kerja sererusnya orang-orang yang 

tergabung dalam organisasi tunduk pada tata tertib yang ada dengan 

rasa senang hati, sehingga tercipta dan terbentuk melalui proses dan 

                                                             
30

 Ibid, 87. 

31
 Ibid, 87. 



30 
 

 

serangkaian perilaku yang menunjukkan nilai-nilai ketaatan, 

kepatuhan, keteraturan dan ketertiban.
32

 

Pembahasan disiplin pegawai dalam sumber daya manusia 

berangkat dari pandangan bahwa tidak ada manusia yang sempurna, 

luput dari kesalahan dan kekhilafan. Oleh karena itu, setiap organisasi 

perlu memiliki beberapa ketentuan yang harus ditaati oleh para 

anggotanya. Disiplin merupakan tindakan manajemen untuk 

mendorong para anggota organisasi memenuhi tuntutan berbagai 

ketentuan tersebut. 

Disiplin kerja perlu dilakukan dan diperhatikan dalam suatu 

perusahan untuk memastikan perilaku karyawan konsisten dengan 

peraturan yang telah ditetapkan oleh organisasi atau perusahaan, 

menciptakan dan mempertahankkan rasa hormat dan saling percaya 

antara pimpinan dan bawahannya, membantu karyawan untuk 

memiliki kinerja tinggi dan produktif.
33

 

Mangkunegara menambahkan bahwa pelaksanaan pemberian 

sanksi terhadap pelanggar disiplin harus memenuhi ketentuan sebagai 

berikut: 
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1) Pemberian peringatan, karyawan yang melanggar disiplin kerja 

harus diberi surat peringatan pertama, kedua, dan ketiga. Tujuan 

pemberian surat peringatan adalah agar karyawan tersebut 

menyadari kesalahannya. Disamping itu surat peringatan dapat 

dijadikan pertimbangan dalam memberikan penilaian kinerja 

karyawan. 

2) Pemberian sanksi harus segera, karyawan yang melanggar disiplin 

kerja harus diberi sanksi dengan segera  sesuai dengan aturan 

organisasi atau perusahaan. Tujuannya agar karyawan yang 

bersangkutan memahami sanksi pelanggaran yang berlaku dalam 

organisasi atau perusahaan. Kelalaian pemberian sanksi akan 

memperlemah disiplin yang ada dan member peluang bagi 

pelanggar untuk mengabaikan disipllin organisasi atau perusahaan. 

3) Pemberian sanksi harus konsisten,  pemberian sanksi harus 

konsisten dengan tujuan karyawan yang melanggar disiplin kerja 

sadar dan menghargai peraturan-peraturan yang berlaku. 

Ketidakkonsistenan pemberian sanksi akan menyebabkan 

karyawan merasa ada diskriminasi, ringannya sanksi dan 

pengabaian disiplin.
34

 

Kedisiplinan adalah fungsi operatif keenam dari MSDM yang 

terpenting karena semakin disiplin karyawan, semakin tinggi prestasi 
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kerja yang dapat dicapainya. Dan dengan disiplin karyawan yang baik 

perusahaan akan mencapai hasil yang optimal. Disiplin yang baik 

mencerminkan besarnya rasa tanggungjawab seseorang terhadap 

tugas-tugas yang diberikan kepadanya.
35

 

b. Macam-macam Disiplin Kerja 

Disiplin adalah kegiatan manajemen untuk menjalankan 

standar-standar organisasional. Ada dua tipe kegiatan pendisiplinan, 

yaitu sebagai berikut: 

1) Disiplin Preventif 

Disiplin preventif adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk 

mendorong para karyawan agar mengikuti berbagai standar dan 

aturan, sehingga penyelewengan-penyelewengan dapat dicegah. 

Sasaran pokoknya adalah untuk mendorong disiplin diri diantara 

para karyawan. Dengan cara ini karyawan menjaga disiplin diri 

mereka bukan semata-mata karena dipaksa manajemen.
36

 

Manajemen mempunyai tanggung jawab untuk 

menciptakan suatu iklim disiplin preventif dimana berbagai 

standar diketahui dan dipahami. Bila para karyawan tidak 

mengetahui standar-standar apa yang harus dicapai, mereka 

cenderung menjadi salah arah. Dalam menetapkan standar 
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sebaiknya organisasi atau perusahaan menyertai alasan-alasan 

yang melatarbelakangi suatu standar tersebut agar karyawan dapat 

memahami.
37

 

2) Disiplin Korektip 

Disiplin korektip adalah kegiatan yang diambil untuk 

menangani pelanggaran terhadap aturan-aturan dan mencoba untuk 

menghindari pelanggaran-pelanggaran lebih lanjut. Kegiatan 

korektip sering berupa suatu bentuk hukuman dan disebut tindakan 

pendisiplinan. Sebagai contoh, tindakan pendisiplinan bisa berupa 

peringatan atau skorsing. 

Sasaran-sasaran tindakan pendisiplinan hendaknya positif, 

bersifat mendidik dan mengoreksi tindakan negatif yang 

menjatuhkan karyawan yang berbuat salah. Maksud pendisiplinan 

adalah untuk memperbaiki kegiatan diwaktu yang akan datang 

bukan menghukum kegiatan dimasa lalu. Pendekatan negatif yang 

bersifat menghukum biasanya mempunyai berbagai pengaruh 

sampingan yang merugikan, seperti hubungan emosional 

terganggu, absensi meningkat, dan timbul ketakutan pada diri 

karyawan. Berabagi sasaran tindakan pendisiplinan, yaitu:
38
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a) Untuk memperbaiki pelanggar.  

b) Untuk menghalangi para karyawan yang lain melakukan 

kegiatan-kegiatan yang serupa 

c) Untuk menjaga berbagai standar kelompok tetap konsisten dan 

efektif. 

c. Indikator-indikator untuk Membentuk Disiplin Kerja 

Indikator-indikator dalam membentuk kedisiplinan, yaitu : 

1) Tujuan dan kemampuan,  

Tujuan dan kemampuan ikut mempengaruhi kedisiplinan 

pegawai. Tujuan pekerjaan yang dibebankan kepada karyawan 

harus sesuai dengan kemampuan karyawan yang bersangkutan, 

agar bekerja dengan sungguh-sungguh dan disiplin dalam 

bekerja.
39

 Namun jika pekerjaan yang diberikan jauh dibawah 

kemampuanya maka kesungguhan dan kedisiplinannya rendah. 

2) Teladan pimpinan 

Teladan pimpinan sangat berperan dalam menentukan 

kedisiplinan karyawan, karena pimpinan menjadi teladan dan  

panutan oleh para bawahannya. Dengan teladan pimpinan yang 

baik kedisiplinan bawahannya pun akan baik. Jangan berharap 

bawahan akan bersikap disiplin jika pimpinannya kurang disiplin.  
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3) Balas jasa 

Balas jasa akan memberikan kepuasan dan kecintaan 

karyawan terhadap perusahaan atau pekerjaannya. Jika kecintaan 

karyawan semakin baik terhadap pekerjaan, kedisiplinan mereka 

akan semakin baik pula. Semakin besar balas jasa yang diberikan, 

semakin besar pula kedisiplinan karyawan.
40

 

4) Keadilan 

Keadilan ikut mendorong terwujudnya kedisiplinan 

karyawan. Ego dan sifat manusia yang selalu merasa dirinya 

penting dan minta diperlakukan sama dengan manusia lainnya. 

Manajer yang cakap akan bersikap adil kepada bawahannya dan 

dengan keadilan akan menciptakan kedisiplinan yang baik pula. 

Jadi, keadilan harus diciptakan dengan baik pada setiap perusahaan 

agar kedisiplinan karyawan baik pula. 

5) Waskat (pengawasan melekat) 

Waskat berarti pimpinan berarti harus aktif dan langsung 

mengawasi perilaku, moral, sikap, gairah kerja, dan prestasi kerja 

bawahannya. Pimpinan harus selalu hadir ditempat kerja agar 

dapat mengawasi dan member petunjuk secara langsung. Waskat 

adalah tindakan nyata untuk mengetahui atau mencegah kesalahan, 

membetulkan kesalahan, memelihara kedisiplinan, serta 
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menciptakan sistem internal kontrol yang terbaik dalam 

mendukung terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan, dan 

masyarakat. 

6) Sanksi hukuman 

Sanksi hukuman yang semakin berat, karyawan akan 

semakin takut  melanggar peraturan-peraturan perusahaan, sikap, 

dan perilaku indisipliner karyawan akan berkurang. 

7) Ketegasan 

Ketegasan pimpinan dalam melakukan tindakan akan 

mempengaruhi kedisiplinan karyawan perusahaan. Pimpinan harus 

berani tegas, bertindak untuk menghukum setiap karyawan yang 

indisipliner sesuai dengan sanksi hukuman yang telah ditetapkan.
41

 

Pimpinan yang berani menindak tegas menerapkan hukuman bagi 

karyawan yang indispliner akan disegani dan diakui 

kepemimpinanya oleh bawahannya.  

Disiplin menunjukkan suatu kondisi atau sikap hormat 

yang ada pada diri karyawan terhadap peraturan dan ketetapan 

perusahaan. Dengan demikian apabila ketetapan dan peraturan 

pada perusahaan diabaikan atau dilanggar maka karyawan 
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mempunyai disiplin kerja yang buruk, begitu juga sebaliknya. 

Disiplin yang baik akan tercermin pada suasana, yaitu: 

1) Tingginya rasa kepedulian karyawan terhadap pencapaian 

tujuan perusahaan 

2) Tingginya semangat dan gairah kerja dan inisiatif para 

karyawan dalam melakukan pekerjaan 

3) Besarnya rasa tanggung jawab para karyawan untuk 

melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya 

4) Berkembangnya rasa memiliki dan rasa solidaritas yang tinggi 

di kalangan karyawan 

5) Meningkatnya efisiensi dan produktivitas kerja para 

karyawan.
42

 

d. Dimensi dan Indikator Disiplin Kerja 

Dimensi dan indikator kerja disiplin kerja dapat dilaksanakan 

oleh semua anggota atau pegawai  yang bekerja pada suatu organisasi, 

adalah: 

1) Dimensi ketaatan waktu, dengan indikator: 

a) Masuk kerja tepat waktu 

b) Penggunaan waktu secara efektif 

c) Tidak pernah mangkir atau tidak kerja 
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2) Dimensi tanggung jawab 

a) Mematuhi semua peraturan organisasi atau perusahaan 

b) Target pekerjaan
43

 

c) Membuat laporan kerja harian 

Beberapa indikator yang dapat digunakan untuk mengetahui 

tinggi rendahnya tingkat kedisiplinan tenaga kerja dalam organisasi, 

antara lain: 

a) Absensi tenaga kerja, absensi adalah tidak hadirnya karyawan ke 

tempat kerja yang disebabkan bermacam-macam alasan. Sebab 

dari absensi biasanya alpa, ijin, dan sakit. 

b) Adanya keterlambatan kerja, dapat dipakai sebagai faktor dari 

turunnya kedisiplinan kerja karyawan yang pada umumnya 

disebabkan karena kurangnya rasa tanggung jawab atas 

pekerjaannya, misalnya kemalasan atau meninggalkan tempat. 

c) Perputaran tenaga kerja (LTO), yang dimaksud dengan Labour 

Turn Over adalah keluar masuknya tenaga kerja atau perputaran 

karyawan disuatu organisasi dengan ukuran tertentu. 

d) Seringnya terjadi kesalahan dalam melakukan pekerjaan, hal ini 

mungkin disebabkan oleh faktor-faktor diluar manusia seperti 
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kesalahan sistem material, kerusakan mesin, dan lain sebagainya.
44

 

Namun apabila bukan faktor-faktor diatas yang menjadi 

penyebabnya maka perlu didakan penelitian trhadap para karyawan 

yang bersangkutan. 

e) Adanya pemogokan, berarti menunjukkan bahwasannya tenaga 

kerja itu tidak mempunyai rasa kedisiplinan. Pemogokan 

merupakan perwujudan dari ketidakpuasan, kegelisahan, dan lain 

sebgainya.
45

 

Berdasarkan dari kedua indikator diatas, yang diambil pada 

penelitian ini adalah teori indikator dari buku Pandi Afandi, yaitu 

ketaatan waktu (masuk kerja tepat waktu, penggunaan waktu secara 

efektif, dan tidak pernah mangkir atau tidak kerja) dan tanggung jawab 

(mematuhi semua peraturan organisasi atau perusahaan, target 

pekerjaan, dan membuat laporan kerja harian). 

e. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Disiplin Kerja 

Berjalan atau tidaknya disiplin kerja dipengaruhi oleh beberapa 

faktor, yaitu: 

1) Besar kecinya pemberian kompensasi 

2) Ada tidaknya keteladanan pimpinan dalam perusahaan 

3) Ada tidaknya aturan pasti yang dapat dijadikan pegangan 
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4) Keberanian pimpinan dalam mengambil tindakan 

5) Ada tidaknya pengawasan pimpian 

6) Ada tidaknya perhatian kepada para karyawan 

7) Diciptakan kebiasaan-kebiasaan yang mendukung tegaknya 

disiplin.
46

 

f. Hubungan Disiplin Kerja dengan Produktivitas Kerja 

Disiplin kerja memainkan peranan yang dominan, krusial, dan 

kritikal dalam keseluruhan upaya untuk meningkatkan produktivitas 

kerja para pegawai. Disiplin kerja merupakan hal yang harus 

ditanamkan dalam diri tiap karyawan, karena hal ini akan menyangkut 

tanggung jawab moral karyawanitu pada tugas kewajibannya. Disiplin 

kerja memainkan peranan yang dominan, krusial, dan kritikal dalam 

keseluruhan upaya untuk meningkatkan produktivitas kerja pegawai. 

Disiplin adalah sikap kesediaann dan kerelaan seseorang untuk 

mematuhi dan menaati segalla norma peraturan yang berlaku 

diorganisasi. Disiplin yang baik akan mempercepat pencapaian tujuan 

organisasi, sedangkan disiplin yang merosot akan menjadi penghalang 

dang memperlambat pencapaian tujuan organisasi. Pembuatan suatu 

peraturan disiplin dimaksudkan agar para karyawan dapat melakukan 

pekerjaan tersebut sesuai dengan yang diharapkan. Tohardi 
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mengatakan ketidakdisiplinan individu atau karyawan dapat 

mempengaruhi produktivitas kerja organisasi.
47

 

Kegiatan pendisiplinan dilakukan untuk mendorong para 

karyawan mengikuti dan mematuhi berbagai standar dan aturan. 

Sasaran pokoknya adalah untuk mendorong disiplin diri diantara para 

karyawan untuk datang di kantor tepat waktu. Dengan datang ke 

kantor tepat waktu dan melaksanakan tugas dengan tugasnya 

diharapkan produktivitas akan meningkat.  Maka dari itu produktivitas 

kerja pegawai dalam suatu organisasi sangat dipengaruhi oleh disiplin 

pegawai. Apabila diantara pegawai sudah tidak menghiraukan 

kedisiplinan kerja, maka dapat dipastikan produktivitas kerja akan 

menurun, begitu juga sebaliknya.
48

 

4. Produktivitas 

a. Pengertian Produktivitas  

Kondisi politik dan ekonomi saat ini telah mendorong para 

pegawai untuk memberikan perhatiannya terhadap pengembangan 

kemampuan kerjanya. Upaya-upaya perbaikan produktivitas telah 

mendorong pemahaman yang sangat kompleks, dan bahkan pada 

motivasi kerja pegawai. Produktivitas menyangkut masalah hasil 
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akhir, yaitu seberapa besar hasil akhir yang diperoleh dalam proses 

produksi. Dalam hal ini tidak terlepas dari efisiensi dan efektivitas. 

Efisiensi diukur dengan rasio output dan input atau dengan kata lain 

mengukur efisiensi memerlukan identifikasi dari hasil kinerja.
49

 

Produktivitas kerja berasal dari kata produktif artinya segala 

kegiatan yang menimbulkan kegunaan (utility). Jika seseorang bekerja 

ada hasilnya, maka dikatakan produktif. Tetapi kalau menganggur, 

disebut tidak produktif, tidak menambah nilai guna bagi masyarakat. 

Orang-orang produktif dikatakan memiliki produktivitas yang tinggi. 

Produktivitas tidak saja diukur dari kuantitas (jumlah) hasil yang 

dicapai seseorang, tapi juga oleh mutu (kualitas) pekerjaan yang 

semakin baik. Makin baik mutu pekerjaannya, maka makin tinggi 

produktivitas kerjanya.
50

 

Produktivitas dapat diartikan sebagai rasio output terhadap 

input. Input ini bisa mancakup biaya produksi dan biaya peralatan. 

Sedangkan output bisa terdiri dari penjualan, pendapatan, market 

share, dan kerusakan. Produktivitas meruapakan ukuran atau standar 
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yang dapat digunakan untuk melakukan perbandingan antara input 

atau modal yang telah dikeluarkan dengan hasil yang diperoleh.
51

 

Semua perusahaan atau organisasi menghasilkan puluhan ribu 

jenis produk-barang dan jasa yang diperlukan oleh masyarakat untuk 

memenuhi kebutuhan mereka. Dari kata produk munculah konsep 

produksi, produktivitas, proses produksi, kuantitas dan kualitas 

produksi. Istilah produktivitas adalah rasio keluaran terhadap masukan 

yang mengukur efektivitas yang efisiensi dari produksi.
52

  

Menurut OECD (Organization for Economic Cooperation and 

Development), pada dasarnya produktivitas adalah to output dibagi 

dengan elemen produksi yang dimanfaatkan. Sedangkan ILO 

(International Labour Organtzation) menyatakan bahwa pada 

prinsipnya, perbandingan antara elemen-elemen produksi dengan yang 

dihasilkaannya merupakan ukuran produktivitas. elemen-elemen 

produksinya tersebut berupa tanah, kapital, buruh dan organsasi. 

Secara konseptual produktivitas dapat diartikan sebagai 

hubungan antara keluaran atau hasil organisasi dengan masukan yang 

diperlukan. Produktivitas dapat di kuantifikasi dengan membagi 
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keluaran dengan masukan. Menaikkan produktivitas dapat dilakukan 

dengan memperbaiki rasio produktivitas, dengan menghasilkan lebih 

banyak keluaran atau output yang lebih baik dengan tingkat 

pemasukan sumber daya tertentu. Lebih banyak keluaran yang 

dihasilkan dari jumlah masukan yang sama, atau masukan lebih sedikit 

dapat dipergunakan untuk mendapatkan keluaran yang sama, 

produktivittas diperbaiki. Sebagai konsekuensinya, produktivitas yang 

lebih baik merupakan ukuran yang berharga tentang seberapa sumber 

daya digunakan dalam masyarakat.
53

 

b. Pengukuran Produktivitas 

Produktivitas perlu adanya pengukuran, karena pengkuran 

adalah bagian integral dari proses manajemen produktivitas. Apabila 

produktivitas diintegrasikan ke dalam buadaya organisasi, monitoring 

progress yang memberikan umpan balik, menetapan sasaran yang 

dapat diihitung, dan mengevaluasi kinerja manajerial merupakan suatu 

keharusan. Pengukuran produktivitas organisasi secara eksplisit 

menghubungkan produktivitas pada sasaran strategis lainnya. 

Perbaikan produktivitas merupakan alat utama untuk mencapai 

pertumbuhan market share. Adanya sistem pengukuran produktivitas 

yang dapat diandalkan memungkinkan organisasi memeprtajam 
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rencana strategisnya melalui penciptaan tingkat perbaikan 

produktivitas yang ditargetkan dihubungkan pada pencapaian sasaran 

strategis spesifik.
54

 

Pengukuran produktivitas mewujudkan sejumlah fungsi 

penguatan yang sangat berharga yaitu sebagai berikut: 

1) Membangun kepedulian 

Sistem pengukuran yang sangat kelihatan dan sering 

disesuaikan membantu menjaga fokus organisasi dan 

mengomunikasikan minat dan kepentingan manajemen tentang 

produktivitas. 

2) Mengukur masalah dan peluang 

Ukuran produktivitas memfasilitasi identiifkasi dari bidang 

dimana perhatian menajemen diperlukan. Kondisi produktivitas 

mendatar  atau menurun hanya dapat dipastikan melalui suatu 

ukuran. 

3) Mengusahakan mekanisme umpan balik 

Tanpa umpan balik, suatu organisasi tidak dapat belajar 

dan memperbaiki. Dengan mengumpan balik data pengukuran, 

pekerja dapat menikmati perasaan penyelesaian, dapat belajar dari 
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keberhasilan dan dapat dimotivasi untuk mengatasi masa 

ketidakcukupan kinerja. 

4) Memfasilitasi integrasi 

Pengukuran memfasilitasi proses mengintegrasikan 

produktivitas kedalam suatu organisasional lain: tujuan kuantitatif 

dapat ditetapkan, perbaikan produktivitas dapat dibiayai dan 

penguatan melalui sistem penghargaan dapat diselesaikan dengan 

objektivitas lebih besar.
55

 

c. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Produktivitas 

Dari faktor-faktor penentu produktivitas diatas, maka indikator 

dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1) Pengetahuan (Knowledge) 

Konsep pengetahuan lebih berorientasi pada intelegensi, 

daya pikir dan penguasaan ilmu serta luas sempitnya wawasan 

yang dimiliki seseorang. Dengan demikian pengetahuuan 

merupakan akumulasi hasil proses pendidikan yang baik yang 

diperoleh secara formal maupun nonformal yang memberikan 

kontribusi pada seseorang didalam pemecahan masalah, daya cipta, 

termasuk dalam melakukan atau menyelesaikan pekerjaan. Dengan 

pengetahuan yang luas dan pendidikan yang tinggi seorang 
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pegawai diharapkan mampu melakukan pekerjaan dengan baik dan 

produktif. 

2) Keterampilan (Skill) 

Keterampilan adalah kemampuan dan penguasaan teknis 

operasional mengenai bidang tertentu, yang bersifat kekaryaan. 

Keterampilan diperoleh melalui proses belajar dan berlatih. 

Keterampilan berkaitan dengan kemampuan sesorang untuk 

melakukan atau menyelesaikan pekerjaan yang bersifat teknis, 

seperti komputer, keterampilan bengkel dan lain-lain. Dengan 

keterampilan yang dimiliki seorang pegawai diharapkan mampu 

menyelesaikan pekerjaan secara produktif. Keterampilan 

merupakan variabel yang bersifat utama dalam membentuk 

produktivitas.
56

 

3) Kemampuan (Abilities) 

Kemampuan terbentuk dari sejumlah kompetensi yang 

dimiliki oleh seorang pegawai. Konsep ini jauh lebih luas, karena 

dapat mencakup sejumlah kompetensi. Pengetahuan dan 

keterampilan termasuk faktor pembentuk kemampuan. Dengan 

demikian apabila seseorang memiliki pengetahuan dan 

keterampilan yang tinggi diharapkan memiliki kemampuan yang 
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tinggi pula. Melalui kemampuan yang memadai, maka seseorang 

dapat melaksanakan aktivitas tanpa ada permasalahan teknis. 

4) Sikap (Attitude) 

Sikap merupakan suatu kebiasaan yang terpolakan. Jika 

kebiasaan yang terpolakan tersebut memiliki implikasi yang positif 

dalam hubungannya dengan perilaku kerja sesorang maka akan 

menguntungkan. Maksudnya apabila kebiasaan-kebiasaan pegawai 

ada yang dimaksudkan diatas, maka hal tersebut dapat menjamin 

perilaku kerja yang baik pula.
57

 

5) Perilaku (Behavior) 

Perilaku manusia pada hakikatnya adalah suatu aktivitas 

daripada manusia itu sendiri. baik dapat diamati secara langsung 

maupun tidak langsung. Dapat diartikan bahwa perilaku terjadi 

apabila ada sesuatu yang dieprlukan untuk menimbulkan reaksi 

yakni yang disebut rangsangan, dengan demikian suatu rangsangan 

tertentu akan menghasilkan reaksi perilaku tertentu.
58

 

d. Indikator produktivitas 

Produktivitas merupakan hal yang sangat penting bagi 

karyawan yang ada diperusahaan. Dengan adanya produktivitas kerja 
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diharapkan pekerjaan akan terlaksana secara efisien dan efektif. Untuk 

mengukur produktivitas kerja diperlukan suatu indikator, yaitu sebagai 

berikut. 

1) Kemampuan 

Mempunyai kemampuan untuk melaksanakan tugas. 

Kemampuan seorang karyawan sangat bergantung pada 

keterampilan yang dimilii serta profesionalisme mereka dalam 

bekerja. Ini memberikan daya untuk menyelesaikan tugas-

tugasnya. 

2) Meningkatkan Hasil yang Dicapai 

Berusaha untuk meningkatkan hasilyang dicapai. Hasil 

merupakan salah satu yang dapat dirasakan baik oleh yang 

mengerjakan  maupun yang menikmati hasil pekerjaan tersebut. 

Jadi, upaya untuk memanfaatkan produktivitas kerja bagi masing-

masing yang terlibat dalam suatu pekerjaan.
59

 

3) Semangat Kerja 

Ini merupakan usaha untuk lebih dari hari yang kemarin. 

Indikator ini dapat dilihat dari etos kerja dan hasil yang dicapai 

dalam satu hari kemudian dibandingkan dengan hari sebelumnya. 
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4) Pengembangan Diri 

Senantiasa mengembangkan diri untuk meningkatkan 

kemampuan kerja. Pengembangan diri dapat dilakukan dengan 

melihat tantangan dan harapan dengan apa yang akan dihadapi. 

Sebab semakin kuat tantangannya, pengembangan diri mutlak 

dilakukan. Begitu juga harapan untuk menjadi lebih baik pada 

gilirannya akan sangat berdampak pada keinginan karyawan untuk 

meningkatkan kemampuan. 

5) Mutu  

Selalu berusaha untuk meningkatkan mutu lebih baik dari 

yang telah lalu. Mutu merupakan hasill pekerjaan yang dapat 

menunjukkan kualitas kerja sesorang pegawai. Jadi, meningkatkan 

mutu bertujuan untuk memberikan hasil yang terbaik yang pada 

gilirannya akan sangat berguna bagi perusahaan dan dirinya 

sendiri.
60

 

6) Efisiensi 

Perbandingan antara hasil yang dicapai dengan keseluruhan 

sumber daya yang digunakan. Masukan dan keluaran merupakan 

aspek produktivitas yang memberikan pengaruh yang cukup 

signifikan bagi karyawan. 
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e. Peningkatan Produktivitas Kerja 

Meningkatnya produktivitas kerja terutama berkaitan dengan 

tiga jenis sumber, yaitu sebagai berikut: 

1) Modal (Perlengkapan, Material,dan Tenaga/Energi) 

Faktor pertumbuhan produktivitas terpenting adalah 

material dan tenaga. Penggunaan bahan baku yang terbuang rata-

rata mencapai 40 % dari biaya produksi nasional secara 

keseluruhan jika dipertimbangkan tenaga maupun bahan baku, 

maka gambaran ini meningkat dalam jumlah besar. Latihan 

operator yang sedikit, penataan yang kurang baik, dan ruang 

gedung yang tidak cukup dapat memperburuk masalah penanganan 

bahan dan mengarah kepada perrubahan gerak serta membawa 

akibat. Tujuan paling peting harus dengan merancang metode 

untuk memproduksi jumlah hasil produksi yang sama dengan 

energi material yang sedikit dan mengganti material atau alat 

dengan biaya lebih rendah atau mungkin lebih memproduksi 

barang lebih dari jumlah bahan yang sama. Meningkatkan 

produktivitas juga tergantung pada pemilihan  bahan maupun daya 

guna secara optimal. 

2) Tenaga kerja 

Salah satu area potensial tertinggi dalam peningkatan 

produktivitas adalah mengurangi jam kerja yang tidak efektif. 
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Lamanya pegawai bekerja dan proporsi penempatan waktu 

produktif tergantung cara pengaturan latihan dan motivasinya.
61

 

Beberapa penyelidikan menunjukkan bahwa waktu produktif 

berkisar 25 % sampai 30 %  yang tidak produktif,  karena 

kejelekan manajemennya kadang-kadang mencapai 50 % dan 

sisanya disebabkan adanya pekerjaan yang sia-sia karena sikap 

pekerjanya. Ada beberapa kategori dalam tenaga kerja, yaitu: 

(a) Struktur waktu kerja 

Analisis dan studi yang hati-hati terhadap semua 

komponen dan penggunaan waktu yang tidak efektif 

menyebabkan manajemen dan pengawasan mampu  

mengurangi sebab utama dari kerugian waktu dan membantu 

merencanakan teknik peningkatan produktivitas bagi 

kepentingan individu atau kelompok bersama. 

(b) Peningkatan efektivitas dan waktu kerja 

Kesempatan utama dalam meningkatkan produktivitas 

kerja terletak pada kemampuan dan sikap  individu dalam 

bekerja  serta manjemen maupun organisasi kerja. Dalam 

mengkaji produktivitas individu paling sedikit harus menjawab 
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pertanyaan pokok : Mampukah pegawai bekerja lebih baik? 

tertarikkah pegawai untuk bekerja lebih giat? 

Untuk menjawab kita harus cek dua kelompok syarat 

bagi produktivitas yang tinggi: 

Pertama: 

(1) Tingkat pendidikan dan keahlian 

(2) Jenis teknologi dan hasil produksi 

(3) Kondisi kerja 

(4) Kesehatan kemampuan fisik dan mental 

Kedua: 

(1) Sikap (terhadap tugas teman sejawat dan pegawai) 

(2) Keanekaragaman tugas 

(3) Sistem insentif (sistem upah dan bonus ) 

(4) Kepuasan kerja dan keamanan kerja 

(5) Kepastian kerja 

(6) Perspektif dari ambisi dan promosi
62

 

(c) Insentif (perangsang) 

Program peningkatan produktivitas yang berhasil 

ditandai dengan adanya andil luas dari keuangan dan tunjangan 

lain dalam organisasi. Setiap pembayaran kepada perorangan 
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harus ditentukan oleh andilnya bagi produktivitas, aktivitas 

sedangkan kenaikan pembayaran harus dianugerahkan 

terutama berdasarkan hasil produktivitas. Penghargaan serta 

penggunaan motivator yang tepat akan menimbulkan suasana 

kondusif atau berakibat kepada produktivitas yang tinggi. 

(d) Manajemen dan Organisasi 

Manajemen dan organisasi  harus dievaluasi  terus 

dalam upaya  mengadakan pemberdayaan dan penyempurnaan 

semaksimal mungkin. 

f. Hubungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dan Disiplin 

Kerja dengan Produktivitas Kerja 

Hubungan K3 dan disiplin kerja dengan produktivitas kerja 

dapat dilihat dari faktor-faktor yang mempengaruhi tingginya 

produktivitas kerja menurut Soedirman dan Tarwaka adalah: 

1) Motivasi 

Motivasi merupakan kekuatan atau motor pendorong 

kegiatan seseorang kearah tujuan tertentu dan melibatkanberbagai 

kemampuan yang dimiliki untuk mencapainya. Pegawai didalam 

proses produksi adalah sebagai manusia (individu) yang memiliki 

identifikasi antara lain:
63
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(a) Tabiat atau watak 

(b) Sikap laku atau  penampilan 

(c) Kebutuhan 

(d) Keinginan 

(e) Cita-cita atau kepentingan lain 

(f) Kebiasaan yang dibentuk keadaan 

(g) Keadaan lingkungan dan pengalaman pegawai 

Karena setiap pegawai memiliki identifikasi yang berlainan 

sebagai akibat dari latar belakang pendidikan pengalaman dan 

lingkungan masyarakat yang beraneka ragam maka ini akan 

terbawa dalamhubungan kerja sehingga akan mempengaruhi sikap 

dan tingkah laku pegawai dalam melaksanakan pekerjaannya. 

2) Kedisiplinan 

Disiplin merupakan sikap mental yang tercermin dalam 

perbuatan tingkah laku perorangan, kelompok atau masyarakat   

berupa kepatuhan atau ketaatan terhadap peraturan, ketentuan,  

etika, norma, dan kaidah yang berlaku. Disiplin juga dapat 

diartikan sebagai pengendalian diri agar tidak melakukan sesuatu 

yang bertentangan dengan falsafah dan moral Pancasila. 

Manusia sukses adalah manusia yang mampu mengatur, 

mengendalikan diri yang menyangkut pengaturan cara hidup dan 

mengatur cara kerja. Maka erat hubungannya manusia sukses 
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dengan pribadi disiplin. Mengingat eratnya hubungan disiplin 

dengan produktivitas maka disiplin mempunyai peran sentral 

dalam membentuk pola kerja dan etos kerja produktif.
64

 

3) Etos Kerja 

Etos kerja merupakan salah satu faktor penentu 

produktivitas, karena etos kerja merupakan pandangan untuk 

menilai sejauh mana kita melakukan suatu pekerjaan dan terus 

berupaya untuk mencapai hasil yang terbaik dalam setiap 

pekerjaan yang kita lakukan. Usaha untuk mengembangkan etos 

kerja yang produktif pada dasarnya mengarah pada peningkatan 

produktivitas yang bukan saja produktivitas individu melainkan 

juga produktivitas masyarakat secara keseluruhan. 

4) Keterampilan 

Faktor keterampilan baik teknis maupun manajerial sangat 

menentukan tingkat pencapaian produktivitas. Sesorang 

dinyatakan terampil dan produktif apabila yang bersangkutan 

dalam satuan waktu tertentu dapat menyelesaikan sejumlah hasil 

tertentu. 
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5) Pendidikan 

Tingkat pendidikan harus selalu dikembangkan, baik 

melalui jalur formal maupun informal. Karena penguasaan setia 

tekhnologi hanya akan dapat dikuasai dengan pengeahuan 

keterampilan dan kemampuan yang handal.
65

 

Selain faktor diatas, ada beberapa isu yang mempengaruhi 

produktivitas karyawan, yaitu: 

1) Manajemen 

Manajemen harus memiliki komitmen atas keberhasilan 

organisasi, memegang teguh dan menjalankan visi, misi, serta 

merancang strategi untuk mencapai keberhasilan organisasi. 

Anggota tim bertanggung jawab menjalankan strategi tersebut. 

2) Disiplin dan Etos Kerja 

Disiplin adalah perilaku dan tindakan seseorang yang 

sesuai degan tuntutan dan tanggung jawab. Sedangkan etos kerja 

adalah pandangan hidup, sikap, kepribadian, mengenai  kerja yang 

diyakini dan menjadi cirri khas tenaga kerja. Disiplin dan etos 

kerja harus menjadi cirri khas sebuah organisasi, disuarakan oleh 
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manajemen tiap organisasi, dan dijalankan oleh setiap tenaga 

kerja.
66

 

3) Keterampilan  

Keterampilan adalah kemampuan seseorang dalam 

menyelesaikan sebuah pekerjaan menurut waktu dan/atau energy 

yang dimilikinya. 

4) Penghasilan 

Penghasilan merupakan bentuk pemberian yang diberikan 

oleh organisasi kepada tenaga kerja sesuai dengan tanggung jawab 

yang dikerjakan, pencapaian selama waktu tertentu, dan 

kemampuan organisasi menyediakan pemberian tersebut. 

Penghasilan yang cukup akan memunculkan ketenangan dalam diri 

tenaga kerja sehingga dia mampu bekerja dengan lebih baik dan 

penuh konsentrasi. Hal ini tentu dapat meningkatkan kinerja daan 

produktivitasnya. 

5) Kesehatan dan Lingkungan Kerja 

Kesehatan dan lingkungan kerja mencakup kondisi fisik 

(kenyamanan, pencahayaan, sirkulasi udara) dan hubungan antara 

tenaga kerja (harmonis, saling kerja sama, dan saling dukung).jika 

kondisi keduanya baik, produktivitas dan motivasi kerja akan 
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meningkat.
67

 Di sisi lain, kondisi kerja yang tidak baik akan 

berdampak buruk pada kesehatan tenaga kerja, sehingga 

produktivitas pun turun. Ditambah lagi dengan risiko berupa 

dampak terhadap unit kerja atau divisi lain. 

B. Penelitian Terdahulu 

No. Nama Peneliti Judul Hasil Penelitian Persamaan Perbedaan 

1. M. Fauzi 

Syafi’i 

Pengaruh 

Keselamatan dan 

Kesehatan Kerja 

(K3) terhadap 

Produktivitas 

Kerja Karyawan 

di PT. PG. 

Rajawali Unit 

PG. Krebet Baru 

Bululawang 

Malang 

 Keselamatan dan 

Kesehatan kerja 

berpengaruh secara 

signifikan terhadap 

produktivitas, dilihat dari 

F hitung > Ftabel . 

 Keselamatan dan 

kesehatan kerja 

berpengaruh signifikan 

secara parsial terhadap 

produktivitas kerja 

karyawan PG, dilihat dari 

t hitung > t tabel. 

 Pengaruh yang paling 

dominan terhadap 

produktivitas kerja 

karyawan PG adalah 

Variabel dependennya 

(terikat) produktivitas 

kerja 

 Peneliti terdahulu 

menggunakan 

variabel X1 

keselamatan kerja 

dan variabel X2 

kesehatan kerja, 

sementara penulis 

menggunakan 

varaibel X1 K3 

dan variabel X2 

disiplin kerja. 

 Lokasi penelitian 

peneliti di PT. PG. 

Rajawali Unit PG. 

Krebet Baru 

Bululawang 

Malang, 
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kesehatan kerja, kemudian 

keselamatan kerja. 

sementara penulis 

melakukan 

penelitian di PGT 

Sukun, Pulung 

Ponorogo. 

2. Safitri Indriyani Pengaruh 

pelatihan kerja 

dan Disiplin 

kerja terhadap 

produktivitas 

Kerja Karyawan 

pada PT. 

Paradise island 

Future. 

 Terdapat pengaruh positif 

dan signifikan pelatihan 

kerja terhadap 

produktivitas kerja 

karaywan PT. Paradise 

islan Future, dibuktikan 

dengan koefisien β 

sebesar 0,303 (**p<0,05; 

p=0,000). 

 Terdapat pengaruh positif 

dan signifikan disiplin 

kerja terhadap 

produktivitas kerja 

karyawan di PT. Paradise 

Island Future, dibuktikan 

dengan β sebesar 0,321 

(**p<0,05; p=0,000).  

 Terdapat pengaruh positif 

dan signifikan pelatihan 

kerja dan disiplin kerja 

Kesamaan dengan 

penelitian terdahulu 

adalah terletak pada 

variabel X2 (disiplin 

kerja) dan variabel Y 

(produktivitas kerja) 

 Peneliti terdahulu 

menggunakan 

variabel X1 

(Pelatihan kerja), 

sementara penulis 

menggunakan 

variabel X1 (K3). 

 Lokasi penelitian 

peneliti dilakukan 

di PT. Paradise 

Island Future, 

sementara penulis 

melakukan 

penelitian di PGT 

Sukun, Pulung 

Ponorogo. 
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terhadap produktivitas 

kerja PT. Paradise Island 

Future, dibuktikan dengan 

β sebesar 0,263 

(**p<0,05; p=0,000). 

3. Andi Adam 

Saputra 

Pengaruh 

Program 

Keselamatan dan 

Kesehatan Kerja 

K3 terhadap 

Produktivitas 

Kerja pada PT. 

PLN (Persero) 

Cabang Pinrang.  

 Kesehatan kerja sangat 

berpengaruh positif dan 

signifikan 

terhadapproduktivitas 

kerja karaywan pada PT. 

PLN (Persero) Cabang 

Pinrang. 

 Keselamatan  kerja sangat 

berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap 

produktivitas kerja 

karaywan pada PT. PLN 

(Persero) Cabang Pinrang. 

 Program keselamatan dan 

kesehatan kerja sangat 

berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap 

produktivitas kerja 

karaywan pada PT. PLN 

(Persero) Cabang Pinrang. 

Kesamaan penelitian 

terdahulu dengan 

penelitian penulis 

adalah pada variabel Y 

(produktivitas kerja. 

 Peneliti terdahulu 

menggunakan 

variabel 

X1(Keselamatan 

kerja) dan X2 

(Kesehatan kerja), 

sementara penulis 

menggunakan 

variabel X1 (K3) 

dan variabel X2 

(Disiplin kerja). 

 Lokasi penelitian 

terdahulu di PT. 

PLN (Persero) 

Cabang Pinrang. 

Sementara penulis 

di PGT Sukun, 

Pulung Ponorogo. 
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4. Aji Pangestu Pengaruh 

Program 

Keselamatan dan 

Kesehatan Kerja 

(K3) dan 

Disiplin Kerja 

Karyawan 

terhadap 

Produktivitas 

Kerja Karyawan 

(Studi Kasus 

pada PT. Wika 

Realty Proyek 

Pembangunan 

Tamansari Hive 

Office Park). 

 Keselamatan dan 

kesehatan kerja 

mempunyai pengaruh 

yang signifikan terhadap 

produktivitas kerja 

karaywan PT. Wika 

Realty Unit Kontruksi 

Proyek Pembangunan 

Tamansari Hive Office 

Park. 

 Disiplin kerja mempunyai 

pengaruh yang signifikan 

terhadap produktivitas 

kerja karaywan PT. Wika 

Realty Unit Kontruksi 

Proyek Pembangunan 

Tamansari Hive Office 

Park. 

 Keselamatan dan 

kesehatan kerja (K3) dan 

disiplin kerja secara 

simultan mempunyai 

pengaruh yang signifikan 

terhadap produktivitas 

kerja karaywan PT. Wika 

Kesamaan pada 

penelitian terdahulun 

dan penelitian penulis 

adalah sama-sama 

menggunakan 

variabelX1 (K3), 

variabel X2 (disiplin 

kerja), dan Y 

(produktivitas kerja). 

 Lokasi penelitian 

peneliti PT. Wika 

Realty Unit 

Kontruksi Proyek 

Pembangunan 

Tamansari Hive 

Office Park, 

sementara lokasi 

penelitian penulis 

di PGT Sukun, 

Pulung Ponorogo. 
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Realty Unit Kontruksi 

Proyek Pembangunan 

Tamansari Hive Office 

Park. 

5. Dina Nurbaiti Pengaruh 

Keselamatan dan 

Kesehatan Kerja 

dan Disiplin 

Kerja terhadap 

Kinerja 

Karyawan (Studi 

Kasus pada 

Bagian 

Workship 

Ducting PT. 

Karya Intertek 

Kencana). 

 Tidak ada pengaruh 

keselamatan kesehatan 

kerja terhadap kinerja 

karaywan PT. Karya 

Intertek Kencana, 

dibuktikan dengan t 

hitung -0,441 < t tabel 

1,675 dan tingkat sig. 

0,661 > 0,05. 

 Disiplin kerja secara 

parsial berpengaruh 

terhadap kinerja 

karayawan pada PT. 

Karya Intertek Kencana, 

dibuktikan dengan t 

hitung sebesar 2,432 > t 

tabel 1,675 dan tingkat 

sig. 0,019 < 0,05. 

 Keselamatan kesehatan 

kerja dan disiplin kerja 

secara simultan (bersama-

Kesamaannya terletak 

pada penggunaan 

variabel X1 

(keselamatan 

kesehatan kerja) dan 

variabel X2 (disiplin 

kerja) 

 Penelitian 

terdahulu 

menggunakan 

variabel Y (kinerja 

karaywan), 

sementara penulis 

menggunakan 

varaibel Y 

(produktivitas 

kerja karyawan). 

 Lokasi penelitian 

terdahulu di PPT. 

Karya Intertek 

Kencana, 

sementara penulis 

di PGT Sukun, 

Pulung Ponorogo. 
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sama) berpengaruh 

terhadap kinerja karyawan 

pada PT. Karya Intertek 

Kencana, dibuktikan 

dengan F hitung sebesar 

3,419 > F tabel 3,19 

dengan tingkat sig. 0,041 

< 0,05. 

 

C. Kerangka Pemikiran 

Menurut Uma Sekaran kerangka berfikir adalah model konseptual 

tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah 

diidentifikasikan sebagai masalah yang penting.
68

 Berdasarkan landasan teori 

dan telaah pustaka diatas maka kerangka berfikir dalam penelitian ini adalah:  

Variable Independen (  ) : Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) 

  (  ) :  Disiplin Kerja 

Variable Dependen    (Y) :  Produktivitas Kerja 
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 Gambar desain penelitian 

1. Jika keselamatan dan kesehatan kerja (K3) baik, maka produktivitas kerja 

baik. 

2. Jika disiplin kerja baik, maka produktivitas kerja baik. 

3. Jika  keselamatan dan kesehatan kerja (K3) dan disiplin kerja baik, maka 

produktivitas kerja baik. 

D. Hipotesis Penelitian 

 Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah 

penelitian, dimaan rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk 

kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawabn yang diberikan baru 

didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta 

empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi hipotesis juga dapat 

  X2 , Y 

 

X          X2 

        X1 
X1 , Y 

 

X1 , X2, Y 

 
X          Y 
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dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadaprumusn masalah penelitian, 

belum jawaban yang empirik.
69

 

1. Perumusan Hipotesis 

a. Pengaruh Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) terhadap 

Produktivitas Kerja 

Pengaruh K3 terhadap produktivitas dapat dilihat dari manfaat 

yang akan diperoleh apabia K3 dijalankan oleh sebuah perusahaan. 

Pertama, dapat memacu produktivitas kerja karyawan. Dari 

lingkungan kerja yang aman dan sehat terbukti terbukti berpengaruh 

terhadap produktivitas. Dengan pelaksanaan K3 karyawan akan 

merasa terjamin aman dan terlindungi. Sehingga secara tak langsung 

dapat memacu motivasi dan kegairahan kerja mereka. Kedua, 

meningkatkan efisiensi atau produktivitas perusahaan. Karena dengan 

pelaksanaan K3 memungkinkan semakin berkurangnya kecelakaan 

kerja sehingga akan dapat meningkatkan efisiensi dalam perusahaan. 

Ketiga, mengefektifkan pengembangan dan pembinaan SDM.
70

 

Pekerja atau karyawan adalah kekayaan yang amat berharga bagi 

perusahaan. Semua pekerjaan ingin diakui martabatnya sebagai 

manusia.melalui prinsip K3 pengembangan dan pembinaan terhadap 
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tenaga kerja bisa dilakukan sehingga citra sebagai manusia yang 

bermartabat dapat direalisasikan. Keempat, meningatkan daya saing 

produk perusahaan. K3 apabila dilaksanakan dalam perusahaan 

bermuara pula kepada penentuan harga barang yang bersaing, hal 

tersebut dipicu oleh adanya penghematan dalam produksi perusahaan. 

Berdasarkan penelitian terdahuluyang dilakukan oleh M. Fauzi 

Syafi’I (2008) menunjukkan bahwa Keselamatan dan Kesehatan Kerja 

(K3) berpengaruh signifikan terhadap produktivitas kerja. Berdasarkan 

uraian tersebut maka hipotesis dapat dikemukakan sebagai berikut. 

 H1 : Keselamatan dan Kesehatan kerja (K3) nberpengaruh 

signifikan terhadap produktivitas kerja karyawan. 

b. Pengaruh Disiplin Kerja terhadap Produktivitas Kerja 

Disiplin adalah sikap kesediaann dan kerelaan seseorang untuk 

mematuhi dan menaati segala norma peraturan yang berlaku 

diorganisasi. Disiplin yang baik akan mempercepat pencapaian tujuan 

organisasi, sedangkan disiplin yang merosot akan menjadi penghalang 

dang memperlambat pencapaian tujuan organisasi. Pembuatan suatu 

peraturan disiplin dimaksudkan agar para karyawan dapat melakukan 

pekerjaan tersebut sesuai dengan yang diharapkan. Tohardi 

mengatakan ketidakdisiplinan individu atau karyawan dapat 

mempengaruhi produktivitas kerja organisasi. Maka dari itu 

produktivitas kerja pegawai dalam suatu organisasi sangat dipengaruhi 



68 
 

 

oleh disiplin pegawai. Apabila diantara pegawai sudah tidak 

menghiraukan kedisiplinan kerja, maka dapat dipastikan produktivitas 

kerja akan menurun, begitu juga sebaliknya.
71

 

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Aji 

Pangestu (2016) menunjukkan bahwa disiplin kerja berpengaruh 

secara signifikan terhadap produktivitas kerja karyawan. Berdasarkan 

uraian tersebut maka hipotesis dapat dikemukakan sebagai berikut. 

 H2 : Disiplin kerja berpengaruh signifikan terhadap produktivitas 

kerja karyawan. 

c. Pengaruh Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dan Disiplin Kerja 

terhadap Produktivitas Kerja Karyawan 

Produktivitas kerja berasal dari kata produktif artinya segala 

kegiatan yang menimbulkan kegunaan (utility). Jika seseorang bekerja 

ada hasilnya, maka dikatakan produktif. Tetapi kalau menganggur, 

disebut tidak produktif, tidak menambah nilai guna bagi masyarakat. 

Orang-orang produktif dikatakan memiliki produktivitas yang tinggi. 

Produktivitas tidak saja diukur dari kuantitas (jumlah) hasil yang 

dicapai seseorang, tapi juga oleh mutu (kualitas) pekerjaan yang 

semakin baik. Makin baik mutu pekerjaannya, maka makin tinggi 

                                                             
71

  Edy Sutrisno, Manajemen Sumber Daya Manusia (Jakarta: Kencana, 2009), 95-

96. 
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produktivitas kerjanya.
72

 Hubungan K3 dan disiplin kerja dengan 

produktivitas kerja bisa diketahui dari beberapa isu yang 

mempengaruhi produktivitas, yaitu manajemen, disiplin dan etos, 

keterampilan, penghasilan, serta kesehatan dan lingkungan kerja.
73

 

Berdasarkan penlitian terdahulu yang dilakukan oleh Aji 

Pangestu (2016) menunjukkan bahwa K3 dan diisplin kerja 

berpengaruh signifikan terhadap produktivitas kerja karyawan. 

Berdasarkan uraian tersebut maka hipotesis dapat dikemukakan 

sebagai berikut. 

 H3 : Keselamatan dan kesehatan kerja (K3) dan disiplin kerja 

berpegaruh signifikan terhadap produktivitas kerja karyawan. 

2. Hipotesis Penelitian 

a. H0  : Tidak ada pengaruh antara keselamatan dan kesehatan kerja  

(K3) terhada produktivitas kerja karyawan. 

H1 : Terdapat pengaruh antara keselamatan dan kesehatan kerja (K3) 

  Terhadap produktivitas kerja karyawan.         

b. H0  : Tidak ada pengaruh antara disiplin kerja terhadap produktivitas

 kerja karyawan. 

H2 : Terdapat pengaruh antara disiplin kerja terhadap produktivitas 

           kerja karyawan. 

                                                             
72

 Buchari Alma dan Donni Juni Priansa, Manajemen Bisnis Syariah (Bandung: 

Alfabeta, 2009), 171-172. 
73

 Ricky Virona Martono, Analisis produktivitas dan Efisiensi, 118-123. 
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c. H0 : Tidak ada pengaruh antara keselamtan dan kesehatan (K3) 

         serta disiplin kerja terhadap produktivitas kerja. 

H3 : Terdapat pengaruh antara keselamatan dan kesehatan kerja  

       (K3) serta disiplin kerja terhadap produktivitas kerja. 

Keterangan: 

H0 : Hipotesis Alternatif 

Ha : Hipotesis Nihil 

 



69 
 

 

BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Rancangan Penelitian 

Rancangan penelitian adalah mencatat perencanaan dari cara berpikir 

dan merancang suatu strategi untuk menemukan sesuatu. Jenis penelitian yang 

digunakan adalah penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif digunakan 

karena data dalam penelitian ini berupa angka-angka dan dalam analisisnya 

menggunakan statistik.
1
 Kemudian data yang berupa angka tersebut akan 

dianalisis dengan menggunakan analisis yang bersifat pengujian supaya dapat 

diperoleh informasi yang bersifat ilmiah dari angka-angka tersebut.
2
 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif, dikarenakan dalam 

penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari keselamatan dan 

kesehatan kerja (K3) serta disiplin kerja terhadap produktiviitas kerja di PGT 

(Pabrik Gondorukem dan Terpentyn) Sukun, Pulung Ponorogo. 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan 

pendekatan korelasional atau asosiatif. Penelitian korelasional atau asosiatif 

dilakukan untuk mencari hubungan atau pengaruh antara satu atau lebih 

variabel independen dengan satu atau lebih variabel dependen.
3
 

                                                             
1
 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D (Bandung: Alvabeta, 

2014),7-9. 

2 Nanang Martono, Metode Penelitian Kuantitatif : Analisis Isi dan Analisis Data 

Sekunder (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2010), 57. 

3
 Ibid, 57. 
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B. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional 

1. Variabel Penelitian 

Variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari 

orang, obyek yang mempuyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti 

untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.
4
 

Variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Variabel Independen (Variabel Bebas) 

Variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi atau 

yang menjadi sebab berubahannya atau timbulnya variabel dependen 

(terikat).
5
 Adapun variabel independen pada penelitian ini yaitu 

keselamatan dan kesehatan kerja (K3) (X1) dan disiplin kerja (X2). 

b. Variabel Dependen (Variabel Terikat) 

Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau 

yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas. Adapun variabel 

dependen dalam penelitian ini yaitu produktivitas kerja (Y).  

2. Definisi Operasional 

Definisi operasional merupakan penjelasan mengenai cara-cara 

tertentu yang digunakan oleh peneliti untuk mengukur 

(mengoperasionalkan) construct menjadi variabel penelitian yang dapat 

                                                             
4
  Sugiyono, Metode Penelitian,38. 

5
Ibid., 89. 
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dituju.
6
 Dengan kata lain dalam operasional penelitian dapat memberikan 

petunjuk mengenai bagaimana  suatu variabel diukur.  

Berikut ini adalah tabel yang menjelaskan mengenai definisi 

operasional dalam penelitian ini. 

Tabel 3.1 

Definisi Operasional 

                                                             
6
 Achmad Sani Supriyanto dan Masyhuri Machfudz, Metodologi RisetManajemen 

Sumber Daya Manusia (Malang: UIN-Maliki Press, 2010), 200. 

NO

. 

VARIABEL 

PENELITIAN 

DEFINISI VARIABEL 

PENELITIAN 

INDIKATOR UKURAN  

1. Keselamatan 

dan Kesehatan 

Kerja (K3) 

Keselamatan dan kesehatan 

kerja, merupakan suatu sistem 

yang bertujuan melakukan 

pencegahan terhadap 

kemungkinan timbulnya 

kecelakaan yang diakibatkan 

oleh aktivitas kerja dan juga 

pencegahan akan timbulnya 

penyakit yang diakibatkan oleh 

hubungan kerja didalam 

lingkungan kerja para 

karyawan. 

a. Keadaan 

tempat dan 

lingkungan 

kerja 

1) Penyusunan dan 

penyimpanan barang-

barang yang 

berbahaya 

2) Ruang kerja 

3) Pembuangan kotoran 

dan limbah 

1) Pengaturan 

udara 

2) Pengaturan udara 

 

b. Pengaturan 

penerangan 

1) Pengaturan dan 

penggunaan sumber 

penerangan 

c. Pemakaian 

peralatan kerja 

 

1) Pengamanan  

2) Penggunaan mesin 

3) Alat elektronik 

d. Kondisi fisik 

dan mental 

pegawai 

 

1) Perusahaan 

melindungi fisik 

karyawan 

2) Perusahaan 

memperhatikan 

mental pegawai 

2. Disiplin Kerja Menurut Singodimejo, disiplin a. Ketaatan 

waktu 

1) Masuk kerja tepat 

waktu 
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adalah sikap kesediaan dan 

kerelaan seseorang untuk 

mematuhi dan menaati norma-

norma peraturan yang berlaku 

disekitarnya. Disiplin yang baik 

akan mempercepat tujuan 

perusahaan, sedangkan disiplin 

yang merosot akan menjadi 

penghalang dan memperlambat 

pencapaian tujuan perusahaan. 

 

2) Penggunaan waktu 

secara efektif 

3) Tidak pernah mangkir 

atau tidak kerja 

a) Tanggung 

Jawab Kerja 

1) Mematuhi semua 

peraturan organisasi 

atau perusahaan 

2) Target pekerjaan 

3) Membuat laporan 

kerjaan harian 

3. Produktivitas 

kerja  

Secara konseptual produktivitas 

dapat diartikan sebagai 

hubungan antara keluaran atau 

hasil organisasi dengan 

masukan yang diperlukan. 

Produktivitas dapat di 

kuantifikasi dengan membagi 

keluaran dengan masukan. 

Menaikkan produktivitas dapat 

dilakukan dengan memperbaiki 

rasio produktivitas, dengan 

menghasilkan lebih banyak 

keluaran atau output yang lebih 

baik denga tingakat pemasukan 

sumber daya tertentu. 

 

a. Kemampuan  1) Kemampuan untuk 

melaksanakan  

tugas 

b. Meningkatkan 

hasil yang 

dicapai 

1) Hasil dirasakan 

oleh pekerja 

2) Hasil dirasakan 

oleh yang 

menikmati hasil 

pekerjaan 

c. Semangat kerja 1) Etos kerja 

(semangat kerja 

yang menjadi cirri 

khas dan keyakinan 

seseorang atau 

kelompok. 

2) Perbandingan hasil 

yang dicapai hari 

ini dengan hari 

sebelumnya 

d. Pengembangan 

Diri 

1) Mengembangkan 

diri untuk 

meningkatkan 

kemmpuan kerja 

e. Mutu  1) Kualitas kerja 

pegawai 

 

f. Efisiensi  1) Perbandingan 

antara hasil yang 

dicapai dengan 

keseluruhan 

sumber daya yang 

digunakan 
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C. Populasi dan Sampel 

Satu penelitian tentunya memiliki keterbatasan dalam menghasilkan 

sumber informasi atau subjek penelitian. Suatu penelitian juga membutuhkan 

siapa saja yang akan diteliti dan berapa banyak (populasi), dan siapa saja yang 

akan menjadi sasaran langsung pengumpulan data (sampel atau responden).
7
 

1. Populasi 

Populasi adalah sumber data dalam penelitian tertentu yang 

memiliki jumlah banyak dan luas. Jika data diambil dari populasi, maka 

akan memerlukan dana dan waktu yang cukup banyak sehingga 

dalampenelitian hal itu terlalu mahal. Alternatif agar data yang diperoleh 

mampu mewakili data yang ada pada populasi, maka dalam penelitian 

sering dilakukan pemilihan responden atau sumber data yang tidak begitu 

banyak dari populasi, tetapi cukup mewakili. Prosesnya disebut dengan 

teknik penyampelan atau teknik sampling.
8
 

Karyawan PGT (Pabrik Gondorukem dan Terpentyn) Sukun, 

Pulung Ponorogo berjumlah 49 karyawan. Dalam penelitian ini yang 

dijadikan responden adalah seluruh populasi karyawan PGT. 

                                                             
7
 Deni Darmawan, Metode Penelitian Kuantitatif (Bandung: PT. Remaja 

Rosdakarya, 2013), 137. 

8
 Deni Darmawan, Metode Penelitian Kuantitatif (Bandung: PT. Remaja 

Rosdakarya, 137. 
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2. Teknik Sampling 

Menurut Suharsimi Arikunto, apabila jumlah anggota subjeknya 

kurang dari 100, lebih baik diambil semua sehingga penelitiannya 

merupakan penelitian populasi. Oleh karena itu peneliti akan 

menggunakan sampel sebesar 49 karyawan. Tetapi jika jumlah subjeknya 

besar, dapat diambil anatara 10-15% atau 20-25% atau lebih.
9
 Dalam 

penelitian ini menggunakan sampling jenuh atau disebut juga populasi 

total adalah suatu teknik sampel jika semua anggota populasi digunakan 

sebagai sampel.
10

 

D. Jenis dan Sumber Data 

1. Sumber Data Primer 

Data primer adalah data yang diambil dari sumber pertama di 

lapangan. Sumber data ini adalah sumber pertama di mana sebuah data 

dihasilkan.
11

 Untuk itu sumber data primer dari penelitian ini adalah 

                                                             
9
 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu pendekatan Praktik (Jakarta: PT. 

Rineka Cipta, 2006), 134. 

10
 Syamsunie Carsel HR,  Metodologi Penelitian Kesehatan dan Pendidikan, 

(Yogyakarta:Penebar Media Pustaka, 2018), 96. 
11

Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi : Format-format 

Kuantitatif dan Kualitatif untuk Studi Sosiologi, Kebijakan Publik, Komunikas, Manajemen, 

dan Pemasaran (Jakarta: Prenadamedia Group, 2013), 128-129. 
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kuesioner yang dibagikan kepada responden pada sebanyak 49 karyawan 

PGT (Pabrik Gondorukem dan Terpentyn) Sukun, Pulung Ponorogo. 

2. Sumber Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua. 

Sumber data sekunder adalah sumber data kedua sesudah sumber data 

primer. Sehingga dengan demikian sumber data sekunder dalam penelitian 

ini berasal dari dokumen-dokumen perusahaan dan observasi. 

E. Metode Pengumpulan Data 

Dalam sebuah penelitian, peneliti harus memahami kriteria data yang 

baik dan mampu menentukan teknik yang tepat dalam mengumpulkan data. 

Syarat-syarat data yang baik adalah: 

1. Data harus akurat, data harus sesuai dengan indicator yang diuraikan 

dalam jabaran variabel penelitian.  

2. Data harus relevan, data yang akan dikumpulkan harus relevan dengan 

tujuan penelitian agar kesimpulan penelitian yang akan diambil 

mempunyai tingkat ketepatan yang tinggi. 

3. Data harus up to date, data yang dikumpulkan jangan sampai yang sudah 

kadaluarsa atau sudah tidak relevan dengan kondisi kekinian.
12

 

Data artinya informasi yang didapat melalui pengukuran-pengukuran 

tertentu,  uuntuk diguunakan sebagai landasan dalam menyusun argumentasi 

                                                             
12

 Etta Mamang Sangadji dan Sopiah, Metodologi Penelitian – Pendekatan Praktis 

dalam Penelitian (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2010), 190. 
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logis menjadi fakta. Secara metodologis dikenal beberapa macam teknik 

pengumpulan data, diantaranya: 

1. Wawancara 

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya 

jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari 

pihak yang mewawancarai dan jawaban diberikan oleh yang diwawancara. 

Kedudukan kedua pihak secara berbeda ini terus dipertanyakan selama 

proses tanya jawab berlangsung, berbeda dengan dialog yang kedudukan 

pihak-pihak terlibat bisa berubah dan bertukar fungsi setiap saat, waktu 

proses dialog sedang berlangsung. Orang yang mengajukan pertanyaan 

dalam wawancara disebut interview dan yang memberikan wawancara 

disebut interviewe.
13

 Wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan 

Ketua PGT Sukun, Pulung Ponorogo (Bapak Sarmanto) Data yang hendak 

digali melalui wawancara adalah data terkait  

2. Kuesioner (Angket) 

Angket merupakan suatu daftar pertanyaan atau pernyataan tentang 

topic tertentu yang diberikan kepada subjek, baik secara individual atau 

kelompok, untuk mendapatkan informasi tertentu, seperti preferensi, 

keyakinan, minat, dan perilaku. Untuk mendapatkan informasi dengan 

menggunakan angket ini, peneliti tidak harus bertemu langsung dengan 

                                                             
13

 Ibid, 105. 
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subjek tetapi cukup dengan mengajukan pertanyaan atau pernyataan 

secara tertulis untuk mendapatkan respon.  

Pada penelitian ini kuesioner dibagikan kepada 49 responden pada 

PGT (Pbarik Gondorukem dan Terpentyn) Sukun, Pulung Ponorogo. Data 

yang hendak digali melalui kuesioner adalah terkait data K3, disiplin 

kerja, dan produktivitas kerja. 

Untuk mengukur jawaban dari responden yang telah mengisi 

kuesioner, diukur dengan menggunakan skala likert. Skala likert 

digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau 

sekelompok tentang kejadian atau gejala sosial.
14

 Skala likert hanya 

menggunakan item yang secara pasti baik dan secara pasti buruk, tidak 

dimasukkan yang agak baik, yang agak kurang, yang netral dan ranking 

lain di antara dua sikap yang pasti di atas. 

Dalam pengukuran jawaban responden terhadap kuesioner tentang 

K3, disiplin kerja, dan produktivitas kerja diukur menggunakan skala 

likert dengan empat tingkatan, yakni sebagai berikut: 

Sangat setuju  (SS)  = Diberi bobot 4 

Setuju   (S) = Diberi bobot 3 

Tidak setuju  (TS) = Diberi bobot 2 

Sangat tidak setuju  (STS) = Diberi bobot 1 

                                                             
14

 Riduwan dan H. Sunarto, Pengantar Statistika untuk Pendidikan, Sosial, Ekonomi, 

Komunikasi dan Bisnis (Bandung: Alvabeta, 2017), 20-21. 



78 
 

 

Berdasarkan rumusan masalah dan teori yang telah dipaparkan 

pada di atas, berikut ini adalah kisi-kisi instrumen penelitian untuk 

mengukur pengaruh K3 serta disiplin kerja terhadap produktivitas kerja. 

Tabel 3.2 

Kisi-kisi Instrumen Penelitian 

 

Variabel  Indikator  Ukuran  Jml.  

Item  

No. 

Item  

Sumber  

Keselamatan dan 

Kesehatan Kerja 

(K3) 

Keadaan tempat dan 

lingkungan kerja 

1. Penyusunan dan penyimpanan 

barang-barang berbahaya 

2 1, 2 

 

Anwar Prabu 

Mangkunegara 

2. Ruang kerja 2 3, 4 

3. Pembuangan kotoran dan 

limbah 

2 5, 6 

Pengaturan udara 1. Pengaturan udara 2 7, 8 

Pengaturan 

penerangan 

1. Pengaturan dan penggunaan 

sumber penerangan 

2 9, 10 

Pemakaian 

peralatan kerja 

1. Pengamanan 2 11, 12 

2. Penggunaan mesin 2 13, 14 

3. Alat elektronik 2 15, 16 

Kondisi fisik dan 

mental pegawai 

1. Perusahaan melindungi fisik 

karyawan 

2 17, 18 

2. Perusahaan memperhatikan 

mental pegawai 

2 19, 20 

Disiplin Kerja Ketaatan waktu 1. Masuk kerja tepat waktu 2 21, 22 Pandi Afandi 

2. Penggunaan waktu secara 

efektif 

2 23, 24 

3. Tidak pernah mangkir/tidak 

kerja 

2 25, 26 
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Tanggung jawab 

kerja 

1. Mematuhi semua peraturan 

organisasi atau perusahaan 

2 27, 28 

2. Target pekerjaan 2 29, 30 

3. Membuat laporan kerjaan 

harian 

2 31, 32 

Produktivitas Kerja Kemampuan  1. Kemampuan untuk 

melaksanakan tugas 

2 33, 34 Edy Sutrisno 

Meningkatkan hasil 

yang dicapai 

1. Hasil dirasakan oleh pegawai 2 35, 36 

2. Hasil dirasakan oleh yang 

menikmati hasil pekerjaan 

2 37, 38 

Semangat kerja 1. Etos kerja (semangat kerja 

yang menjadi cirri khas dan 

keyakinan seseorang atau 

kelompok 

2 39, 40 

2. Perbandingan hasil yang 

dicapai hari ini dengan hari 

sebelumnya 

2 41, 42 

Pengembangan diri 1. Mengembangkan diri untuk 

meningkatkan kemampuan 

kerja 

2 43, 44 

Mutu  1. Kualitas kerja pegawai 2 45, 46 

Efisiensi  1. Perbandingan antara hasil yang 

dicapai dengan keseluruhan 

sumber daya yang digunakan 

2 47, 48 

 

F. Metode Pengolahan dan Analisis Data 

Analisis data diartikan sebagai upaya mengolah data menjadi 

informasi, sehingga karakteristik atau sifat-sifat data tersebut dapat dengan 

mudah dipahami dan bermanfaat untuk menjawab masalah-masalah yang 

berkaitan dengan kegiatan penelitian. Dengan demikian teknis analisis data 
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dapat diartikan sebagai cara melaksanakan analisis terhadap data dengan 

tujuan mengolah data tersebut menjadi informasi sehingga karakteristik atau 

sifat-sifat datanya dapat dengan mudah di pahami dan bermanfaat untuk 

menjawab masalah-masalah yang berkaitan dengan kegiatan penelitian, baik 

berkaitan dengan deskripsi data maupun untuk membuat induksi, atau 

menarik kesimpulan tentang karakteristik populasi berdasarkan data yang 

diperoleh dari sampel.
15

 Teknis analisis data yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah statistik deskriptif dengan menggunakan analisis regresi linier 

berganda. 

1. Tahap pra penelitian 

a. Uji Validitas 

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid 

tidaknya suatu kuesioner. Kuesioner dikatakan valid jika 

pernyataan/pertanyaan pada kuesioner mampu mengungkapkan 

sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut.
16

 

Rumus yang digunakan untuk mengukur instrumen tes dalam 

penelitian ini menggunakan rumus korelasi product moment. Dengan 

rumus:  

 

                                                             
15

 Sambas Ali Muhidin dan Maman Abdurrahman, Analisis Korelasi, Regresi, dan 

Jalur dalam Penelitian (Bandung: Pustaka Setia, 2009), 52.  

16
 Danang Sunyoto, Praktik SPSS untuk Kasus (Yogyakarta: Nuha Medika, 2011), 

144. 
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 Rxy = 
     (  )(  )

√(     (  ) )(     (  ) )
 

Keterangan: 

Rxy : koefisien koelasi antara variabel X dan Y 

N  : jumlah responden 

X  : nilai hasil uji coba 

Y : nilai rata-rata harian 

XY : jumlah hasil perkalian antara X dan Y
17

 

Adapun dasar pengambilan keputusan suatu item valid atau 

tidak valid, dapat diketahui dengan cara mengorelasikan antara skor 

butir dengan skor total. Bila korelasi r diatas 0,361 maka dapat 

disimpulkan bahwa butir instrumen tersebut valid sebaliknya jika 

korelasi r di bawah 0,361 maka dapat disimpulkan bahwa butir 

instrumen tersebut tidak valid sehingga harus diperbaiki atau dibuang. 

b. Uji Reliabilitas 

Reliabilitas merupakan alat untuk mengukur suatu kuesioner 

yang merupakan indikator dari suatu variabel. Butir 

pernyataan/pertanyaan dikatakan reliabel jika jawabn seseorang 

terhadap pernyataan/pertanyaan adalah konsisten
18

 . Suatu instrumen 

yang bila digunakan beberapa kali untuk mengukur objek yang sama, 

                                                             
17

 Retno Widyanigrum, Statistika Edisi Revisi (Yogyakarta: Pustaka Felicha, 2015), 

cet. IV,  107. 

18
 Sunyoto, Praktik SPSS, 110 
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akan menghasilkan data yang sama. Untuk menguji realibilitas 

instrumen, dalam penelitian ini dilakukan secara internal 

consistency,dengan cara mencobakan instrumen sekali saja, kemudian 

data yang diperoleh dianalisis dengan teknik tertentu. Hasil analisis 

dapat digunakan untuk memprediksi reliabilitas instrumen.
19

 

 Adapun rumus yang digunakan untuk uji reliabilitas instrumen 

ini adalah rumus Sperman Brown seperti dibawah ini.
20

 

   = 
    

    
 

       Dimana : 

   = reliabilitas internal seluruh instrumen 

   = korelasi product moment antara belahan pertama dan belahan    

kedua. 

Apabila variabel yang diteliti mempunyai cronbach’s alpha (αs) 

> 60% (0,6) maka variabel tersebut dikatakan reliabel, sebaliknya jika 

cronbach’s alpha (α) < 60% (0,6) maka variabel tersebut dikatakan 

tidak reliabel. Reliabilitas adalah ukuran yang menunjukkan sejauh 

mana suatu alat pengukur dapat dipercaya atau dapat diandalkan.
21

 

 

 

                                                             
19

Sugiyono, Metode penelitian, 173. 

20
Ibid.,190 

21
Achmad Sani Supriyanto dan Masyhuri Machfudz, Metodologi Riset, 249-251. 
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2.   Analisis Hasil Penelitian 

a.   Uji Asumsi Klasik 

Analisis regresi pada dasarnya memilki syarat atau asumsi 

dasar yang digunakan dalam analisis regresi yang disebut dengan 

asumsi klasik.  

1) Uji Normalitas 

Model regresi yang baik adalah yang memilki nilai residual 

yang terdistribusi normal. Uji normalitas ini menggunakan uji 

Kolmogorov-Smirnov dan pengujiannya mengggunakan SPSS 

versi 16.0 for windows. Kriteria dari uji moralitas esidual adalah 

apabila signifikansi residual lebih dari 0,05 maka residual 

berdistribusi secara normal.
22

  

2) Uji Linieritas 

Uji linieritas merupakan uji prasyarat yang biasanya 

dilakukan jika akan melakukan analisis korelasi person atau regresi 

linier. Uji ini bertujuan untuk mengetahui apakah dua variabel 

secara signifikan mempunyai hubungan linier atau tidak.23 
Untuk 

pengujian uji linieritas menggunakan SPSS versi 16.0 for 
                                                             

22
 Duwi Prayitno, SPSS Handbook Analisis Data & Penyelesaian Kasus-kasus 

Statistik (Yogyakarta: Media Kom, 2016), 109. 

23
 Edi Irawan, Pengantar Statistik Penelitian Pendidikan (Yogyakarta: Aura Pustaka, 

2014), 44. 
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windows. Uji linieritas pada SPSS digunakan Test for Liniearty 

dengan taraf signifikan 0,05. Dua variabel dikatakan mempunyai 

hubungan yang linier bila nilai dignifikan pada Deviaton From 

Liniearty lebih dari 0,05.24 

3) Uji Multikolinieritas 

Uji multikolinieritas digunakan untuk menguji apakah 

model regresi ditemukan adanya kooperasi yang tinggi antar 

variabel independen. Model regresi yang baik seharusnya tidak 

terjadi korelasi yang tinggi diantara variabel bebas.25 
Uji 

multikolinieritas pengujiannnya menggunakan SPSS versi 16.0 for 

windows. Metode pengujian yang digunakan yaitu dengan melihat 

nilai VIF kurang dari 10 dan Tolerance lebih dari 0,1 maka model 

regresi bebas dari multikolinieritas.26 

4) Uji Heteroskedastisitas 

Uji Heteroskedastisitas digunakan untuk menguji apakah 

dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dan residual 

pada suatu pengamatan yang lain. Model regresi yang baik adalah 

tidak terjadi heterokedasitas.27 
Uji heteroskedasitas pengujiaannya 

                                                             
24

 Prayitno, SPSS Handbook Analisis Data, 115. 

25
 Danang Sunyoto, Analisis Validitas dan Asumsi Klasik (Yogyakarta: Gava Media, 

2012), 131. 

26
 Prayitno, SPSS Handbook Analisis Data, 116. 

27
 Ibid., 122. 
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menggunakan SPSS versi 16.0 for windows. Metode pengujian 

yang digunakan adalah uji korelasi spearman yaitu melakukan 

korelasi absolut residual dengan masing-masing variabel 

independen dengen absolut residual lebih dari 0,05 maka tidak 

terjadi heteroskedasitas.28 

5) Uji Autokorelasi 

Persamaan regresi yang baik adalah yang tidak memiliki 

masalah autokorelasi, jika terjadi autokorelasi maka persamaan 

tersebut menjadi tidak baik atau tidak layak dipakai 

prediksi.
29

Untuk mengdianogsis adanya autokorelasi dalam suatu 

model regresi dilakukan melalui pengujian terhadap uji Durbin 

Watson (uji DW). Dengan ketentuan seperti ditunjukkan pada 

Tabel.
30

 

Tabel 3.3 

Kriteria Durbin Watson 

Hipotesis Nol Keputusan Jika 

Tidak ada autokorelasi positif Tolak 0  < d < dL 

Tidak ada autokorelasi positif No decision dL ≤ d ≤ dU 

Tidak ada korelasi negatif Tolak 4 – dL < d < 4 

Tidak ada korelasi negatif No decision 4 – dU < d < 4 – dL 

Tidak ada autokorelasi positif 

dan negatif 

Terima dU < d < 4 – dU 

 

 

                                                             
28

 Sunyoto, Analisis Validitas dan Asumsi, 135. 

29
Danag Sunyoto, Praktik SPSS untuk Kasus (Yogyakarta: Nuha Medika, 2011), 134. 

30
 Maulida Nurhidayati, Statistika II, 10-11. 
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b. Analisis Regresi Linier Berganda 

Uji overall pada regresi linier berganda dilakukan untuk 

mengetahui apakah seluruh variabel bebas/ independen yang ada 

dalam model mempunyai pengaruh yang nyata terhadap variabel 

terikat/dependennya. Berikut adalah uji overall pada analisis regresi 

linier berganda dengan 2 variael bebas/independen. 

Hipotesis : 

Ho : 𝛃i = 0 keselamatan dan kesehatan kerja serta disiplin kerja tidak 

berpengaruh secara signifikan terhadap minat produktivitas kerja 

karyawan di PGT (Pabrik Gondorukem dan Terpentyn) Sukun, Pulung 

Ponorogo 

Ha : 𝛃i ≠ 0 0 keselamatan dan kesehatan kerja serta disiplin kerja 

berpengaruh secara signifikan terhadap minat produktivitas kerja 

karyawan di PGT (Pabrik Gondorukem dan Terpentyn) Sukun, Pulung 

Ponorogo. 

Tabel 3.4 

Statistik Uji Regresi Linier Berganda: Tabel Anova 

Sumber 

Variasi 

Degree of 

Freedom (df) 

Sum of Square (SS) Mean Square 

(MS) 

Regresi  P SSR = (    ∑y +   ∑   y +  ∑   ) - 

(  ) 

 
 

MSR = 
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Error  n-P-1 SSE = ( ∑  - (   ∑y+   ∑   y + 

∑   y) 

MSE = 
   

  
 

Total  n-1 SST = SSR + SSE, atau 

SST = ∑  - 
(  ) 

 
 

 

 

Dari perolehan hasil tabel Anova, kemudian di statistik ujikan 

dengan rumus : 

        = 
   

   
 

       = Fα (P ; n-P-1) 

  Tolak Ho jika F hitung ≥ F tabel 

c. Uji Asumsi Klasik 

1) Uji T 

Analisis perbandingan satu variabel bebas dikenal dengan 

uji t. Tujuan uji t adalah untuk mengetahui perbedaan variabel 

yang dihipotesiskan. Dalam artian untuk mengetahui perngaruh 

variabel bebas secara sendiri-sendiri terhadap variabel terikat.  

Ha diterima, jika|thitung|>ttabeldan jika sig < ά (0,05). 

Sedangkan H0 diterima jika |thitung|<ttabeldan jika sig > ά (0,05).Ha 
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adalah hipotesis bersifat positif, sedangkan H0 hipotesis bersifat 

negatif.
31

 

2) Uji F 

Uji F juga dikenal dengan istilah anova (analysis of 

variance). Uji F adalah tergolong analisis komparatif yang terdiri 

dari dua variabel atau lebih. Tujuannya adalah untuk 

membandingkan lebih dari dua rata-rata. Gunanya untuk menguji 

kemampuan generalisasinya artinya data sampel dianggap dapat 

mewakili populasi.  

Ha diterima, jika Fhitung> Ftabel. Jika Ha diterima artinya signifikan. 

H0 diterima, jika Fhitung< Ftabel. Jika H0 diterima artinya tidak 

signifikan.
32

 

3) Koefisien Determinasi (R
2
) 

Koefisien determinasi yang dikuadratkan (r
2
) dinamakan 

dengan koefisien determinasi atau koefisien penentu. Koefisien 

determinasi merupakan proporsi untuk menentukan terjadinya 

presentase variansi bersama antara variabel X denga variabel Y 

jika dikalikan dengan 100%. Oleh karena itu besarnya koefisien 

determinasi adalah 0 ≤ r
2 

≥ 1 dan tidak ada koefisien determinasi 

                                                             
31

 Riduwan dan Sunarto, Pengantar Statistika, 116-123. 

32
Ibid.,132-137. 
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yang bertanda negatif karena dikuadratkan.
33

Berikut ini adalah 

tabel nilai r beserta artiannya dalam tingkat hubungan antar 

variabel:
34

 

Tabel 3.5 

Tabel Interpretasi nilai r 

Interval koefisien Tingkat hubungan 

0,80 – 1,00 Sangat kuat 

0,60 – 0,799 Kuat 

0,40 – 0,599 Cukup kuat 

0,20 – 0,399 Rendah  

0,00 – 0,199 Sangat rendah 

 

                                                             
33

 Budi Susetyo, Statistika untuk Analisis Data Penelitian Dilengkapi Cara 

Perhitungan dengan SPSS dan MS Office Excel (Bandung: Refika Aditama, 2012), 122. 

34
 Riduwan dan Sunarto, Pengantar Statistika, 81. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Pengujian Instrumen (Validitas dan Reliabilitas) 

Pengujian validitas dan reliabilitas dilakukan dengan menggunakan 

software SPSS 21.0. Uji Validitas dan Reliabilitas dilakukan di PT. INKA 

(Persero Bisnis AC) ada beberapa alasan, yaitu PGT Sukun, Pulung Ponorogo 

respondennya terbatas; di PT. INKA (Persero Bisnis AC) memiliki kriteria 

yang sama dalam hal keselamatan, kesehatan kerja dan disiplin kerja, serta 

antara PGT Sukun, Pulung Ponorogo dan PT. INKA (Persero Bisnis AC) 

sama-sama mengedepankan Keselamatan dan kesehatan kerja. Berikut ini 

adalah hasil uji instrumen dengan menggunakan metode validitas dan 

reliabilitas yang dilakukan dengan 30 responden pada karyawan PT. INKA 

(Persero Bisnis AC), Geger Madiun: 

1. Hasil Uji Validitas 

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya 

suatu kuesioner. Kuesioner dikatakan valid jika pernyataan pada kuesioner 

mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner 

tersebut. Perhitungan validitas dengan membandingkan Rhitung dengan 

Rtabel. Rhitung yang digunakan dalam penelitian ini adalah 0,361 karena 

jumlah data yang digunakan dalam penelitian adalah 30 dengan tingkat 

      91 
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esalahan 5%. Apabila Rhitung > Rtabel (Rhitung > 0,361), maka item 

pernyataan dinyatakan valid.
1
 

Hasil pengujian validitas instrumen dijelaskan pada Tabel 4.1, Tabel 

4.2 dan Tabel 4.3 sebagai berikut: 

Tabel 4.1 

Tabel Hasil Uji Validitas Variabel Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) 

No. Pernyataan 

Item 

Signifikansi Koefisien Korelasi 

(Rhitung) 

RTabel Keputusan 

1 K1 0,000 0,699 0,361 Valid 

2 K2 0,001 0,582 0,361 Valid 

3 K3 0,000 0,717 0,361 Valid 

4 K4 0,080 0,325 0,361 Tidak Valid 

5 K5 0,005 0,502 0,361 Valid 

6 K6 0,000 0,656 0,361 Valid 

7 K7 0,011 0,458 0,361 Valid 

8 K8 0,000 0,830 0,361 Valid 

9 K9 0,000 0,639 0,361 Valid 

10 K10 0,000 0,683 0,361 Valid 

11 K11 0,000 0,657 0,361 Valid 

12 K12 0,011 0,457 0,361 Valid 

13 K13 0,001 0,583 0,361 Valid 

14 K14 0,000 0,788 0,361 Valid 

15 K15 0,001 0,571 0,361 Valid 

16 K16 0,000 0,740 0,361 Valid 

17 K17 0,001 0,593 0,361 Valid 

18 K18 0,000 0,661 0,361 Valid 

19 K19 0,001 0,562 0,361 Valid 

20 K20 0,023 0,414 0,361 Valid 

Sumber: Data Hasil Pengolahan SPSS 21.0 Tahun 2019. 

                                                             
1
 Danang Sunyoto, Praktik SPSS, 114. 



93 
 

 

Tabel 4.1 menjelaskan mengenai hasil uji validitas untuk variabel 

K3. Berdasarkan Tabel 4.1 diperoleh kesimpulan bahwa item pernyataan 

pada kuesioner variabel K3 keempat dinyatakan tidak valid, karena tingkat 

signifikansinya adalah 0, 080 dan nilai (Rhitung) sebesar 0, 325, sehingga 

item ini tidak digunakan untuk penelitian selanjutnya. Sedangkan item  

pernyataan yang lainnya kurang dari 0,05 dan memiliki nilai koefisien 

korelasi (Rhitung) yang lebih besar dari nilai Rtabel (0,361). Sehingga dapat 

dinyatakan valid. 

Tabel 4.2 

Tabel Hasil Uji Validitas Variabel Disiplin Kerja 

No. Pernyataan 

Item 

Signifikansi Koefisien 

Korelasi (Rhitung) 

RTabel Keputusan  

1 D1 0,000 0,649 0,361 Valid 

2 D2 0,000 0,639 0,361 Valid 

3 D3 0,000 0,768 0,361 Valid 

4 D4 0,002 0,548 0,361 Valid 

5 D5 0,001 0,584 0,361 Valid 

6 D6 0,000 0,757 0,361 Valid 

7 D7 0,000 0,772 0,361 Valid 

8 D8 0,000 0,663 0,361 Valid 

9 D9 0,000 0,752 0,361 Valid 

10 K0 0,000 0,808 0,361 Valid 

11 D11 0,000 0,631 0,361 Valid 

12 D12 0,000 0,745 0,361 Valid 

Sumber: Data Hasil Pengolahan SPSS 21.0 Tahun 2019. 

Tabel 4.2 menjelaskan mengenai hasil uji validitas untuk variabel 

disiplin kerja. Berdasarkan Tabel 4.2 diperoleh kesimpulan bahwa semua 
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item pernyataan pada kuesioner variabel disiplin kerja dinyatakan valid, 

karena tingkat signifikansinya untuk semua item pernyataan kurang dari 

0,05 dan semua item pernyataannya memiliki nilai koefisien korelasi 

(Rhitung) yang lebih besar dari nilai Rtabel (0,361). Sehingga dengan 

demikian tidak ada samasekali item pernyataan dalam kuesioner variabel 

disiplin kerja yang diubah atau dihilangkan 

Tabel 4.3 

Tabel Hasil Uji Validitas Variabel Produktivitas Kerja 

No. Pernyataan 

Item 

Signifikansi Koefisien 

Korelasi (Rhitung) 

RTabel Keputusan  

1 P1 0,000 0,708 0,361 Valid 

2 P2 0,000 0,822 0,361 Valid 

3 P3 0,000 0,808 0,361 Valid 

4 P4 0,000 0,792 0,361 Valid 

5 P5 0,000 0,792 0,361 Valid 

6 P6 0,000 0,718 0,361 Valid 

7 P7 0,000 0,748 0,361 Valid 

8 P8 0,000 0,812 0,361 Valid 

9 P9 0,000 0,688 0,361 Valid 

10 P0 0,000 0,729 0,361 Valid 

11 P11 0,002 0,829 0,361 Valid 

12 P12 0,001 0,535 0,361 Valid 

13 P13 0,000 0,565 0,361 Valid  

14 P14 0,000 0,857 0,361 Valid  

15 P15 0,000 0,820 0,361 Valid  

16 P16 0,000 0,812 0,361 Valid 

Sumber: Data Hasil Pengolahan SPSS 21.0 Tahun 2019. 

Tabel 4.3 menjelaskan mengenai hasil uji validitas untuk variabel 

produktivitas kerja. Berdasarkan Tabel 4.3 diperoleh kesimpulan bahwa 
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semua item pernyataan pada kuesioner variabel kinerja karyawan 

dinyatakan valid, karena tingkat signifikansinya untuk semua item 

pernyataan kurang dari 0,05 dan semua item pernyataannya memiliki nilai 

koefisien korelasi (Rhitung) yang lebih besar dari nilai Rtabel (0,361). 

Sehingga dengan demikian tidak ada sama sekali item pernyataan dalam 

kuesioner variabel produktivitas kerja yang diubah atau dihilangkan. 

2. Hasil Uji Reliabilitas 

Reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang 

merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Butir pernyataan 

dikatakan reliabel atau handal apabila jawaban seseorang terhadap 

pernyataan adalah konsisten. Uji reliabilitas dihitung dengan 

membandingkan nilai Cronbach's Alpha dengan nilai 0,6. Apabila nilai 

Cronbach's Alpha > 0,6 maka variabel dinyatakan reliabel.
2
 

Tabel  4.4 

Table Hasil Uji Reliabilitas 

No.  Variabel  Cronbach’s Alpha Batas  Keputusan  

1. Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) 

(X1) 

0,910 0,6 Reliabel 

2. Disiplin Kerja (X2) 0,899 0,6 Reliabel 

3. Produktivitas Kerja (X3) 0,947 0,6 Reliabel 

      Sumber: Data Hasil Pengolahan SPSS 21.0 Tahun 2019. 

 

                                                             
2
 Ibid., 110. 
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Berdasarkan Tabel 4.4 diketahui bahwa masing-masing variabel 

memiliki nilai Cronbach's Alpha lebih besar dari 0,6. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa semua variabel adalah reliabel dan kuesioner tersebut 

dapat digunakan sebagai alat pengumpulan data. 

B. Hasil Pengujian Deskripsi 

Data dalam penelitian ini diperoleh melalui pembagian kuesioner 

secara langsung kepada responden, yaitu dengan cara menemui langsung 

responden untuk selanjutnya diberikan kuesioner untuk diisi. Hal ini 

diharapkan agar lebih efektif untuk menjelaskan secara langsung kepada 

responden terkait pernyataan dalam kuesioner yang dibagikan, supaya 

responden benar-benar memahami setiap butir pernyataan pada kuesioner. 

Obyek penelitian ini adalah karyawan pada PGT (Pabrik Gondorukem dan 

Terpentyn) Sukun, Pulung Ponorogo dengan populasi atau responden 

sebanyak 49 orang. Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik sampel 

populasi (populasi sampling) yaitu semua populasi berhak menjadi sampel. 

Penelitian dilakukan pada tanggal 03 Mei 2019 sampai 04 Mei 2019. Dari 

penelitian yang telah dilakukan diperoleh deskripsi data sebagai berikut: 

1. Deskripsi Data 

a. Deskripsi data Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) 

Untuk mendapat data mengenai K3, peneliti menggunakan 

metode angket langsung, yaitu angket dijawab oleh responden yang 

telah ditentukan oleh peneliti. Skor jawaban angket tersebut berupa 
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angka-angka, sistem penskoran dalam pengambilan data angket adalah 

menggunakan skala likert yaitu angka satu sampai empat. 

Pada penelitian ini yang dijadikan objek karyawan di PGT 

Sukun, Pulung Ponorogo dengan jumlah 49 karyawan. Selanjutnya 

hasil skor K3 karyawan di PGT Sukun, Pulung Ponorogo dapat dilihat 

pada tabel berikut: 

Tabel 4.5 

Skor Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) karyawan di PGT Sukun, Pulung 

Ponorogo 

 
No. Keselamatan dan Kesehatan Kerja 

(K3) 

Frekuensi 

1. 53 2 

2. 56 1 

3. 57 5 

4. 59 3 

5. 60 1 

6. 61 5 

7. 62 4 

8. 63 1 

9. 64 3 

10 65 2 

11. 66 4 

12. 68 2 

13. 69 2 

14. 70 3 

15. 72 2 

16. 75 1 

17. 76 8 

 Total 49 

      Sumber: Data Hasil Pengolahan SPSS 21.0 Tahun 2019. 

Dari tabel di atas dapat diambil kesimpulan perolehan skor 

variabel lingkungan sekolah tertinggi bernilai 76 dengan frekuensi 8 

orang dan terendah 53 dengan frekuensi 2 orang. 
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b. Deskripsi Data Disiplin Kerja di PGT Sukun, Pulung Ponorogo 

Untuk mendapat data mengenai disiplin kerja peneliti 

menggunakan metode angket langsung, yaitu angket dijawab oleh 

responden yang telah ditentukan oleh peneliti. Skor jawaban angket 

tersebut berupa angka-angka, sistem penskoran dalam pengambilan 

data angket adalah menggunakan skala likert yaitu angka satu sampai 

empat. 

Pada penelitian ini yang dijadikan objek karyawan di PGT 

Sukun, Pulung Ponorogo dengan jumlah 49 karyawan. Selanjutnya 

hasil skor disiplin kerja karyawan di PGT Sukun, Pulung Ponorogo 

dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.6 

Skor Disiplin Kerja di PGT, Sukun Pulung Ponorogo 

No. Disiplin Kerja Frekuensi 

1. 34 1 

2. 35 1 

3. 36 11 

4. 37 1 

5. 38 4 

6. 39 4 

7. 40 1 

8. 41 2 

9. 42 1 

10. 43 1 

11. 44 1 

12. 45 7 

13. 46 3 

14. 47 3 

15. 48 8 

 Total 49 
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Dari tabel di atas dapat diambil kesimpulan perolehan skor 

variabel lingkungan sekolah tertinggi bernilai 36 dengan frekuensi 11 

orang dan terendah 34, 35, 37, 40, 42, 43, 44  dengan frekuensi 1 

orang. 

c. Deskripsi Data Produktivitas Kerja di PGT Sukun, Pulung Ponorogo 

Untuk mendapat data mengenai produktivitas kerja, peneliti 

menggunakan metode angket langsung, yaitu angket dijawab oleh 

responden yang telah ditentukan oleh peneliti. Skor jawaban angket 

tersebut berupa angka-angka, sistem penskoran dalam pengambilan 

data angket adalah menggunakan skala likert yaitu angka satu sampai 

empat. 

Pada penelitian ini yang dijadikan objek karyawan di PGT 

Sukun, Pulung Ponorogo dengan jumlah 49 karyawan. Selanjutnya 

hasil skor produktivitas kerja karyawan di PGT Sukun, Pulung 

Ponorogo dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.7 

Skor Produktivitas Kerja di PGT Sukun, Pulung Ponorogo 

No. Produktivitas Kerja Frekuensi 

1, 41 1 

2. 45 2 

3. 46 1 

4. 48 12 

5. 49 4 

6. 51 1 

7. 52 2 

8. 53 2 

9. 54 2 
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10. 55 2 

11. 56 2 

12. 59 2 

13. 61 3 

14. 62 3 

15. 63 4 

16. 64 6 

 Total 49 

          Sumber: Data Hasil Pengolahan SPSS 21.0 Tahun 2019. 

 
Dari tabel di atas dapat diambil kesimpulan perolehan skor 

variabel lingkungan sekolah tertinggi bernilai 48 dengan frekuensi 12 

orang dan terendah 41, 46, 51 dengan frekuensi 1 orang. 

2. Deskripsi Data Responden 

a. Jabatan atau Posisi Responden 

Terkait dengan data mengenai jabatan atau posisi kerja 

reponden pada PGT (Pabrik Gondorukem dan Terpentyn) Sukun, 

Pulung Ponorogo peneliti mengelompokkan menjadi dua puluh enam 

jenis jabatan atau posisi yang berbeda pada masing-masing reponden. 

Yang dijelaskan pada Gambar 4. sebagai berikut 
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Gambar 4.8 

Grafik Jabatan atau Posisi Responden 

 

Sumber: Data Hasil Pengolahan SPSS 21.0 Tahun 2019. 

Berdasarkan Gambar Grafik 4.5 diketahui bahwa, responden 

paling banyak berada pada jabatan atau posisi kerja bagian OP.Pemasak, 

OP. Limbah, Keamanan, OP. Talang Getah yakni sebanyak 8,2% atau 

masing-masing terdapat 4 responden . 

b. Usia  

Usia reponden yang menjawab pernyataan kuesioner dalam 

penelitian ini diklasifikasikan menjadi empat kategori. Yang dijelaskan 

pada Gambar 4.2 sebagai berikut: 
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Gambar 4.9 

Grafik Usia 

 

Sumber: Data Hasil Pengolahan SPSS 21.0 Tahun 2019. 

Bedasarkan Gambar Grafik 4.6 dapat disimpulkan bahwa usia 

responden pada karyawan PGT Sukun, Puung Ponorogo paling banyak 

adalah pada usia >46 tahun sebesar 51% atau 25 responden, disusul 

responden yang berusia 36-45 tahun sebanyak 30,6%% atau 15 responden, 

disusul responden yang berusia 26-35 tahun sebanyak 12,2% atau 6 

responden dan responden yang berusia 20-25 tahun adalah 6,1%  atau 3 

responden. 

Hal tersebut berarti bahwa pada PGT Sukun, Pulung Ponorogo  

mayoritas karyawannya adalah pada usia produktif, dengan harapan hal ini 
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akan semakin meningkatkan kinerja dari perusahaan PGT Sukun, Pulung 

Ponorogo. 

c. Jenis Kelamin 

Data terkait jenis kelamin responden yang menjawab kuesioner 

dalam penelitian ini pada karyawan PGT Sukun, Pulung Ponorogo 

dikelompokkan menjadi dua. Yang dijelaskan dalam Gambar 4.7 sebagai 

berikut: 

Gambar 4.10 

Grafik Jenis Kelamin

 

Sumber: Data Hasil Pengolahan SPSS 21.0 Tahun 2019. 

Berdasarkan Gambar Grafik 4.7 diperoleh kesimpulan bahwa 

responden pada PGT Sukun, Pulung Ponorogopaling banyak dengan jenis 
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kelamin laki-laki yakni sebesar 95,9% atau 47 responden dan untuk 

responden perempuan sebesar 4,1% atau 2 responden.  

PGT Sukun, Pulung Ponorgo memiliki jumlah karyawan laki-laki 

lebih banyak dari pada perempuan yaitu sebesar 47 (95,9%)untuk 

karyawan laki-laki dan sebesar 2 (4,1%) untuk karyawan perempuan. 

Responden dengan jenis kelamin laki-laki lebih banyak dikarenakan 

beberapa alasan seperti PGT Sukun, Pulung Ponorogo adalah perusahaan 

yang bergerak pada bidang produksi getah pinus, dimana laki-laki pada 

perusahaan ini sangat dibutuhkan karena posisi kerja yang lebih berat dan 

waktu kerja yang cukup padat. 

d. Pendidikan 

Data terkait pendidikan terakhir yang telah ditempuh oleh 

responden yang menjawab pernyataan kuesioner dalam penelitian ini pada 

karyawan PGT Sukun, Pulung Ponorogo dikelompokkan menjadi tiga. 

Yang dijelaskan dalam Gambar 4.8 sebagai berikut: 
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Gambar  4.11 

Grafik Pendidikan 

 

Sumber: Data Hasil Pengolahan SPSS 21.0 Tahun 2019. 

Berdasarkan Gambar Grafik 4.8 diketahui bahwa, pendidikan 

terakhir paling banyak dari responden adalah SMA – D3 sebanyak 83,7% 

atau 41 responden, selanjutnya adalah responden dengan jenjang 

pendidikan terkahir S1 sebanyak 10,2% atau 5 responden, dan terakhir 

adalah responden dengan pendidian terakhir lainnya (STM, SMK) 

sebanyak 6,1% atau 3 responden. 

C. Hasil Pengujian Hipotesis 

1. Uji Asumsi Klasik 

a. Uji Normalitas 

Persamaan regresi yang baik adalah mempunyai data variabel 

bebas dan data variabel terikat berdistribusi mendekati normal atau 
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normal sama sekali. Kriteria dari uji normalitas residual adalah apabila 

signifikansi residual lebih dari 0,05 maka residual berdistribusi secara 

normal.
3
Berikut ini adalah hasil uji normalitas yang dilakukan dengan 

metode Kolmogorov-Smirnov yang dianalisis mengunakan 

softwareSPSS 21.0: 

Table 4.12 

Hasil Uji Normalitas dengan Rumus Uji Kolmogorov-Smirnov 

 Keselamatan dan 

Kesehatan Kerja  

Disiplin Kerja Produktivitas 

Kerja  

N 49 49 49 

Asymp. Sig. (2-tailed 0.579 0.063 0.058 

Keterangan  Data Berdistribusi 

Normal 

Data Berdistribusi 

Normal 

Data Berdistribusi 

Normal 

Sumber:Data Hasil Pengolahan SPSS versi 21.0 for Windows 

Berdasarkan tabel tersebut, diketahui bahwa nilai signifikansi 

Asiymp.sig (2-tailed) yaitu variabel Keselamatan dan Kesehatan Kerja 

(X1) sebesar 0,579 > 0,05, variabel Disiplin Kerja (X2) sebesar 0, 063 

> 0,05 dan variabel Produktivitas Kerja (Y) sebesar 0,058 > 0,05. Jika 

probabilitas hasil hitungan lebih besar dari 0,05 artinya distribusi data 

normal. Namun jika probobilitas kurang dari 0,05 maka distribusi data 

tidak normal.  Dengan demikian sesuai dengan dasar pengambilan 

keputusan dalam uji normalitas kolmogorov-smirnov di atas, dapat 

                                                             
3
 Danag Sunyoto, Praktik SPSS, 127. 
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disimpulkan bahwa masing-masing variabel X1, X2 dan Y 

berdistribusi normal. Oleh karena itu, rumus yang akan digunakan 

adalah regresi linier sederhana dan regresi linier berganda.  

b. Uji Linieritas 

Uji linieritas merupakan syarat untuk semua uji hipotesis 

hubungan, bertujuan untuk melihat apakah hubungan dua variabel 

membentuk garis lurus (linier). Prinsip uji linier adalah melihat apakah 

penyimpangan garis hubungan antar data menjauhi atau mendekati 

garis linier. 

Pengujian linieritas pada penelitian ini dibantu menggunakan 

perhitungan program SPSS versi 21, P-value ditunjukkan oleh Sig. 

pada Deviation from Linearity sedangkan  =tingkat signifikansi yang 

dipilih adalah 0,05. Pada output SPSS apabila nilai P-value >   maka 

H0 diterima.
4
 Kemudian untuk hasil uji linieritas dapat dilihat pada 

tabel  berikut: 

Tabel 4.13 

Rekapitulasi Uji Linieritas Keselamatan dan Kesehatan kerja (K3) 

serta Disiplin kerja terhadap Produktivitas Kerja 

Uji Linieritas P-value Sig  Keputusan  Kesimpulan  

Keselamatan dan 

Kesehatan Kerja (K3) dan 

Produktivitas Kerja 

0, 173 0,05 H0 diterima Linier 

                                                             
4
 Andhita Dessy Wulandari, Aplikasi Statistik Parametrik dalam Penelitian (STAIN 

Ponorogo: Pustaka Felicha, 2016), 61.  
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Disiplin Kerja dan 

Produktivitas Kerja 

0, 470 0,05 H0 diterima Linier  

Sumber:Data Hasil Pengolahan SPSS versi 21.0 for Windows 

 Berdasarkan tabel di atas dapat diambil kesimpulan bahwa 

masing-masing sampel memiliki P-value >   sehingga H0 diterima. Ini 

berarti pengaruh antara X1 (keselamatan dan kesehatan kerja) dengan 

Y (produktivitas kerja) dan antara X2 (disiplin kerja) dan Y 

(produktivitas kerja) termasuk hubungan yang linier.  

c. Uji Multikolinearitas 

Untuk mendeteksi ada tidaknya multikolinieritas digunakan 

Variance Inflation Factor  (VIF). Apabila untuk semua variabel 

independen nilai VIF < 10, maka persamaan regresi linier berganda 

tidak terjadi kasus multikolinieritas.
5
Berikut ini adalah tabel mengenai 

hasil analisis uji multikolinearitas yang dilakukan dengan software 

SPSS 21.0: 

Table 4.14 

Uji Multikolinieritas Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) serta Disiplin 

Kerja terhadap Produktivitas Kerja 

Model  Variabel X1 

Keselamatan dan 

Kesehatan Kerja (K3) 

Variabel X2  

Disiplin Kerja 

Keterangan 

Tolerance  0,647 0,647 Tidak multikolinieritas 

VIF 1,545 1,545 Tidak multikolinieritas 

                                                             
5
 Maulida Nurhidayati, Statistika II, 11. 
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Sumber:Data Hasil Pengolahan SPSS versi 21.0 for Windows 

Berdasarkan perhitungan uji multikolinieritas dapat diketahui 

hasilnya sebagai berikut: Menggunakan besaran tolerance (α) dan 

variance inflation factor (VIF). Berdasarkan output diatas, diketahui 

nilai Tolerance untuk variabel Keselamatan dan Kesehatan Kerja (X1) 

dan Disiplin Kerja (X2) adalah 0,647 lebih besar dari 0,1. Sementara, 

nilai VIF untuk variabel Keselamatan dan Kesehatan Kerja (X1) dan 

Disiplin Kerja (X2) adalah 1,545< 10. Maka mengacu pada dasar 

pengambilan keputusan dalam uji multikolinieritas dapat disimpulkan 

bahwa tidak terjadi gejala multikolinieritas dalam model regresi 

tersebut. 

d. Uji Heteroskedastisitas 

Persamaan regresi yang baik jika tidak terjadi 

heterokedastisitas. Jika nilai signifikansi semua variabel X lebih besar 

dari 0,05 (alpha 5%) maka tidak terjadi heterokedastisitas.
6
 Berikut ini 

adalah tabel mengenai hasil uji heterokedastisitas dengan 

menggunakan softwareSPSS 21.0: 

 

 

 

                                                             
6
 Ibid., 125.  
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Table 4.15 

   Uji Heteroskedastisitas 

 N Sig. (2-

tailed) 

 

Keterangan  

Variabel X1 (Keselamatan 

dan Kesehatan Kerja) 

49 0,596 > 0,05 Tidak terjadi 

heteroskedas

tisitas 

Variabel X2 (Disiplin 

Kerja) 

49 0,501 > 0,05 Tidak terjadi 

heteroskedas

tisitas 

Sumber:Data Hasil Pengolahan SPSS versi 21.0 for Windows 

 
Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa nilai signifikansi 

atau Sig. (2-tailed) variabel Keselamatan dan Kesehatan Kerja (X1) 

sebesar 0,596 dan variabel Disiplin Kerja (X2) sebesar 0,501. Karena 

nilai kedua variabel independen (X) lebih besar dari nilai 0,05 

sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat masalah 

heteroskedastisitas. 

e. Uji Autokorelasi 

Persamaan regresi yang baik adalah yang tidak memiliki 

masalah autokorelasi. Untuk mengdianogsis adanya autokorelasi 

dalam suatu model regresi dilakukan melalui pengujian terhadap uji 
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Durbin Watson (uji DW).
7
Berikut ini adalah tabel hasil uji 

autokorelasi dengan menggunakan software SPSS 21.0 

Tabel 4.16 

Tabel Hasil Uji Autokorelasi 

Nilai Durbin 

Watson 

Tabel Durbin Watson 

Keterangan 

dU 4-Du 

1,590 1,456 1,625 Tidak ada autokorelasi 

  Sumber: Data Hasil Penolahan SPSS 21.0 Tahun 2019. 

Nilai dU diperoleh dari tabel Durbin Watson, dengan variabel 

independen yang digunakan sebanyak 2 variabel dengan banyaknya 

data 49 responden, sehingga k= 2N dan n= 49, dengan tingkat 

kesalahan α = 0,05, maka diperoleh dU= 1,456. 

Tabel 4.13 menyatakan bahwa nilai Durbin Watson terletak 

diantara dU (1,456) dan 4-dU (1,625) atau 1,456 < 1,590 < 1,625. 

Sehingga dapat disimpulkan tidak terdapat autokorelasi pada model 

persamaan regresi linear berganda. 

2. Analisis Regresi Linier Berganda 

Untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh keselamatan dan 

kesehatan kerja serta disiplin kerja terhadap produktivitas kerja karyawan 

di PGT Sukun, Pulung Ponorogo, maka peneliti menggunakan teknik 

                                                             
7
 Maulida Nurhidayati, Statistika II, 10-11. 
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perhitungan regresi linier berganda dengan bantuan SPSS versi 21 for 

windows, adapun hasil perhitungannya sebagai berikut: 

Table 4.17 

Persamaan Regresi Ganda Pengaruh Keselamatan dan Kesehatan Kerja 

(K3) serta Disiplin Kerja terhadap Produktivitas Kerja 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

T Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) -3.013 5.045  -.597 .553 

Keselamatan dan Kesehatan 

Kerja (K3) 

.212 .089 .211 2.373 .022 

Disiplin Kerja 1.046 .127 .733 8.266 .000 

a. Dependent Variable: Produktivitas Kerja 

Sumber : Output SPSS versi 21 for windows 

 

Pada tabel Coefficient, pada kolom B pada constanta  a) 

adalah -3,013 sedang nilai K3 (b1) 0,212 sedangkan nilai disiplin 

kerja (b2) 1,046 sehingga persamaan regresinya dapat ditulis: 

Y = a + b1X1 + b2X2 + erorr 

= -3,013 + 0,212X +1,046X 

Keterangan :  

Y = Variabel dependen 

X = Variabel independen 

a = Nilai konstanta 

b = Koefisien regresi 
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Sehingga dari persamaan tersebut dapat diterjemahkan: 

a. Konstanta sebesar -3,013, artinya produktivitas kerja karyawan 

akan menurun apabila K3 dan disiplin kerja tidak ada atau tidak 

dijalankan. 

b. Koefisien regresi variabel K3 dan disiplin kerja adalah 0,212 

dan 1,046 artinya jika K3 dan disiplin kerja mengalami 

kenaikan satu satuan, maka produktivitas kerja akan mengalami 

peningkatan 0,212 dan 1,046 satuan. Koefisien bernilai positif 

artinya hubungan antara K3 dan disiplin kerja terhadap 

produktivitas kerja adalah positif, artinya semakin tinggi dan 

baik K3 dan disiplin kerja maka produktivitas kerja karyawan 

akan meningkat. 

3. Uji Hipotesis 

a. Uji F (Fhitung dan Ftabel) 

Uji ini dilakukan untuk menguji sesuai tidaknya model regresi 

yang dihasilkan guna melihat pengaruh dari X1, dan X2 terhadap Y.    

Hipotesis yang digunakan sebagai berikut: 

Table 4.18 

Table Hasil Analisis Uji F 

ANOVA
a
 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 3465.340 2 1732.670 155.160 .000
b
 

Residual 1060.864 95 11.167   

Total 4526.204 97    

a. Dependent Variable: Produktivitas Kerja 
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b. Predictors: (Constant), Disiplin Kerja, Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) 

  Sumber : Output SPSS versi 21 for windows 

 

Berdasarkan nilai F dari tabel anova diperoleh         = 

155,160>        = 3,09 sedangkan tingkat signifikansi/probabilitas 

0,000 < 0,05. Dengan demikian disimpulkan H0 ditolak yang berarti 

terima H1 yaitu ada pengaruh secara singnifikan keselamatan dan 

kesehatan kerja serta disiplin kerja terhadap produktivitas kerja 

karyawan di PGT Sukun, Pulung Ponorogo. 

b. Uji t 

Analisis perbandingan satu variabel bebas dikenal dengan uji t. 

Analisis ini untuk mengetahui perngaruh variabel bebas secara sendiri-

sendiri terhadap variabel terikat.  Ha diterima, jika |thitung|>ttabeldan jika 

sig < ά (0,05). 
8
Berikut ini adalah tabel hasil analisis uji t, yang 

dilakukan dengan menggunakan program sofware SPSS 21.0: 

Tabel 4.19 

 

Tabel Hasil Analisis Uji t 

 

 Coefficients
a
 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t ttabel Sig. 

B Std. Error Beta 

1 (Constant) -3.013 5.045  -.597  .553 

                                                             
8
 Ibid., 116-123. 
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KESELAMATAN DAN 

KESEHATAN KERJA 

(K3) 

.212 .089 .211 2.373 2,013 .022 

DIDIPLIN KERJAA 1.046 .127 .733 8.266 2,013 .000 

 a. Dependent Variable: PRODUKTIVITAS KERJA 

Sumber: Data Hasil Penolahan SPSS 21.0 Tahun 2019. 

Berdasarkan Tabel 4.16 diketahui bahwa:  

1) Pengaruh X1 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) terhadap Y 

(Produktivitas Kerja) 

Nilai ttabel diperoleh dari t(k), (Df), (0,05) = t (2), 46), (0,05)sehingga 

dengan demikian diperoleh niai ttabel sebesar 2,013. Sehingga nilai 

|thitung|< ttabelatau 2,373 < 2,013. Selain itu diketahui bahwa nilai 

signifikansi dari X1 terhadap Y adalah 0,022 sehingga tolak H0 

atau terima H1. Artinya ada pengaruh yang signifikan antara X1 

(K3) terhadap Y (Produktivitas Kerja). 

2) Pengaruh X2 (Disiplin Kerja) terhadap Y (Produktivitas Kerja) 

Berdasarkan Tabel 4. diketahui bahwa nilai|thitung|> ttabelatau 

8,266 > 2,013. Selain itu nilai signifikansi dari X2 (Disiplin Kerja) 

terhadap Y (Produktivitas Kerja) adalah 0,000. sehingga terima H2. 

Artinya ada pengaruh yang sigifikan antara X2 (Disiplin Kerja) 

terhadap Y (Produktivitas Kerja). 
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c. Koefisien Determinasi (  ) dan Interpretasi 

1) Koefisien Determinasi (  ) 

Koefisien determinasi merupakan perhitungan untuk 

mengetahui besar pengaruh dari X terhadap Y dapat diketahui 

dengan menghitung nilai R square (koefisien determinasi). Nilai R 

square hasil pengujian regresi dapat dilihat pada Tabel berikut: 

       Table 4.20 

             Table Hasil Uji Koefisien Determinasi (R
2
) 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .875
a
 .766 .761 3.342 

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

Kerja (K3) 

          Sumber : Output SPSS versi 21 for windows 

 

2) Interpretasi  

Berdasarkan tabel diatas dapat di ketahui besarnya nilai 

korelasi/hubungan (R) yaitu sebesar 0,875 dan dijelaskan besarnya 

presentase pengaruh variabel K3 dan disiplin kerja terhadap 

produktivitas kerja karyawan yang disebut koefisien determinasi 

yang merupakan hasil dari penguadratan R. dari output tersebut 

diperoleh koefisien determinasi (R
2
) sebesar 0,766 yang 

mengandung pengertian bahwa pengaruh K3 dan disiplin kerja 

terhadap produktivitas kerja karyawan di PGT Sukun, Pulung 

Ponorogo 76,6% dan 23,4% sisanya dipengaruhi oleh faktor lain 
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D. Pembahasan 

1. Pengaruh Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) terhadap 

Produktivitas Kerja Karyawan di PGT (Pabrik Gondorukem dan 

Terpentyn) Sukun, Pulung Ponorogo 

Berdasarkan hasil uji t nilai ttabel diperoleh dari t(k), (Df), (0,05) = t (2), 

46), (0,05)sehingga dengan demikian diperoleh niai ttabel sebesar 2,013. 

Sehingga nilai |thitung|< ttabelatau 2,373 < 2,013. Selain itu diketahui bahwa 

nilai signifikansi dari X1 terhadap Y adalah 0,022 sehingga tolak H0 atau 

terima H1. Artinya ada pengaruh yang signifikan antara X1 (K3) terhadap 

Y (Produktivitas Kerja). 

Adapun penelitian skripsi Andi Adam saputra berjudul “Pengaruh 

Program Kesehatan dan Keselamatan Kerja K3 terhadap Produktivitas 

Kerja pada PT.PLN (Persero) Cabang Pinrang.” Dari penelitian tersebut 

dapat disimpulkan, berdasarkan hasil uji-f, bahwa nilai Fhitung sebesar 

231.212>Ftabel 3,11 dan nilai signifkansi (Sig.) 0,000<0,05, ini berarti 

bahwa keselamatan kerja (X1) dan kesehatan kerja (X2) secara bersama-

sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap produktivitas (Y).
9
 

Kesehatan dan keselamatan kerja (K3) adalah salah satu upaya 

untuk menciptakan tempat kerja yang aman, sehat, bebas dari pencemaran 

                                                             
9
 Andi Adam Saputra, “Pengaruh Program Kesehatan dan Keselamatan Kerja K3 

terhadap Produktivitas Kerja di PT. PLN (Persero) Cabang Pinrang,” Skripsi (Makassar: 

UIN ALAUDDIN MAKASSAR, 2017), 81.  
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lingkungan, sehingga dapat melindugi dan bebas dari kecelakaan kerja 

pada akhirnya dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja. 

Kecelakaan kerja tidak hanya menimbulkan korban jiwa tetapi juga 

kerugian materi bagi pekerja dan pengusaha, tetapi dapat mengganggu 

proses produksi secara menyeluruh, merusak lingkungan yang pada 

akhirnya berdampak pada masyarakat luas.
10

 Sasaran yang hendak dicapai 

dengan adanya keselamatan dan kesehatan kerja, yaitu, tumbuhnya 

motivasi untuk bekerja secara aman, terciptanya kondisi kerja yang tertib, 

aman, dan menyenangkan, mengurangi tingkat kecelakaan dilingkungan 

kantor, tumbuhnya kesadaran dan pentinya makna keselamatan dan 

kesehatan kerja di lingkungan kantor, meningkatnya produktivitas kerja
11

 

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa 

secara umum K3 dapat mempengaruhi tingkat produktivitas kerja 

karyawan di PGT Sukun, Pulung Ponorogo. 

2. Pengaruh Disiplin Kerja terhadap Produktivitas Kerja Karyawan di 

PGT (Pabrik Gondorukem dan Terpentyn) Sukun, Pulung Ponorogo 

Adapun penelitian skripsi Safitri Indriyani yang berjudul 

“Pengaruh Pelatihan Kerja dan Disiplin Kerja terhadap Berdasarkan 

analisis uji t diketahui bahwa nilai|thitung|> ttabelatau 8,266 > 2,013. Selain 

                                                             
10

 Irzal, Dasar-dasar Kesehatan dan Keselamatan Kerja, 1. 
11

 Sedarmayanti, Manajemen Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi, dan 

Manajemen Pega wai Negeri Sipil, 208-209. 
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itu nilai signifikansi dari X2 (Disiplin Kerja) terhadap Y (Produktivitas 

Kerja) adalah 0,000. sehingga terima H2. Artinya ada pengaruh yang 

sigifikan antara X2 (Disiplin Kerja) terhadap Y (Produktivitas Kerja). 

Produktivitas Kerja Karyawan pada PT. Paradise Island Future.” 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa disiplin kerja berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap produktivitas kerja karyawan pada PT. Paradise 

Island Furniture, dibuktikan dengan koefisien beta sebesar (β) 0,321 

(**p<0,05; p=0,000). Kontribusi pengaruh disiplin kerja terhadap 

produktivitas kerja karyawan di PT. Paradise Island Furniture sebesar 

(∆R)
2
 0,080; maka dapat disimpulkan bahwa hippotesis kedua diterima.

12
 

Menurut Singodimejo mengatakan disiplin adalah sikap 

kesediaan dan kerelaan seseorang untuk mematuhi dan menaati norma-

norma peraturan yang berlaku disekitarnya. Disiplin yang baik akan 

mempercepat tujuan perusahaan, sedangkan disiplin yang merosot akan 

menjadi penghalang dan memperlambat pencapaian tujuan perusahaan. 

Disiplin kerja perlu dilakukan dan diperhatikan dalam suatu perusahan 

untuk memastikan perilaku karyawan konsisten dengan peraturan yang 

telah ditetapkan oleh organisasi atau perusahaan, menciptakan dan 

mempertahankkan rasa hormat dan saling percaya antara pimpinan dan 

                                                             
12

 Safitri Indriyani, “Pengaruh Pelatihan Kerja dan Disiplin Kerja terhadap 

Produktivitas Kerja Karyawan pada PT. Paradise Island Future,” Skripsi (Yogyakarta: 

Universitas Negeri Yogyakarta, 2015), 72. 
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bawahannya, membantu karyawan untuk memiliki kinerja tinggi dan 

produktif.
 13

 

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa 

secara umum disiplin kerja dapat mempengaruhi produktivitas kerja 

karyawan di PGT Sukun, Pulung Ponorogo. 

 

3) Pengaruh Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) serta Disiplin 

Kerja terhadap Produktivitas Kerja Karyawan di PGT (Pabrik 

Gondorukem dan Terpentyn) Sukun, Pulung Ponorogo 

Berdasarkan perhitungan regresi berganda diperoleh nilai F dari 

tabel anova diperoleh         = 155,160 >         = 3,09 sedangkan tingkat 

signifikansi/probabilitas 0,000 < 0,05. Dengan demikian disimpulkan H0 

ditolak yang berarti terima H1 yaitu ada pengaruh secara singnifikan K3 

serta disiplin kerja terhadap produktivitas kerja karyawan di PGT Sukun, 

Pulung ponorogo. Sedangkan nilai korelasi/hubungan (R) yaitu sebesar 

0,875 dan dijelaskan besarnya presentase pengaruh variabel K3 dan 

disiplin kerja terhadap produktivitas kerja karyawan yang disebut 

koefisien determinasi yang merupakan hasil dari penguadratan R. dari 

output tersebut diperoleh koefisien determinasi (R
2
) sebesar 0,766, yang 

mengandung pengertian bahwa pengaruh K3 dan disiplin kerja terhadap 

                                                             
13

 Edy Sutrisno, Manajemen Sumber Daya Manusia (Jakarta: Kencana, 2009), 86. 
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produktivitas kerja kryawan di PGT Sukun, Pulung Ponorogo adalah 

sebesar 76,6% dan  23,4% sisanya dipengaruhi oleh faktor lain. 

Adapun penelitian skripsi Aji Pangestu yang berjudul “ Pengaruh 

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dan Disiplin Kerja karyawan 

terhadap Produktivitas Kerja Karyawan (Studi Kasus pada PT. Wika 

Reality Proyek Pembangunan Tamansari Hive Office Park)”. Hasil uji 

hipotesis nilai F diperoleh sebesar 12,890 dengan signifikansi 0,000. Ini 

berarti model regresi ini layak untuk digunakan. Karena tingkat 

signifikansi lebih kesil dari 0,05, sehingga dapat dikatakan bahwa 

keselamatan dan kesehatan kerja (K3) dan disiplin kerja berpengaruh 

secara simultan dan signifikan terhadap produktivitas kerja. 

Secara konseptual produktivitas dapat diartikan sebagai hubungan antara 

keluaran atau hasil organisasi dengan masukan yang diperlukan. 

Produktivitas dapat di kuantifikasi dengan membagi keluaran dengan 

masukan. Menaikkan produktivitas dapat dilakukan dengan memperbaiki 

rasio produktivitas, dengan menghasilkan lebih banyak keluaran atau 

output yang lebih baik dengan tingkat pemasukan sumber daya tertentu. 

Lebih banyak keluaran yang dihasilkan dari jumlah masukan yang sama, 

atau masukan lebih sedikit dapat dipergunakan untuk mendapatkan 

keluaran yang sama, produktivittas diperbaiki. Sebagai konsekuensinya, 

produktivitas yang lebih baik merupakan ukuran yang berharga tentang 
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seberapa sumber daya digunakan dalam masyarakat.
14

 Faktor-faktor yang 

mempengaruhi tingginya produktivitas kerja menurut Soedirman dan 

Tarwaka, yaitu motivasi, kedisiplinan, etos Kerja, keterampilan, dan 

pendidikan.
15

 

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa 

secara umum K3 dan disiplin kerja dapat mempengaruhi produktivitas 

kerja karyawan di PGT Sukun, Pulung Ponorogo. 

 

                                                             
14

 Wirawan, Manajemen Sumber Daya Manusia Indonesia: Teori, Psikologi, Hukum 

Ketenagakerjaan, Aplikasi dan Penelitian: Aplikasi dalam Organisasi Bisnis, Pemerintahan 

dan Pendidikan, 478. 
15

 Sedarmayanti, Restrukturisasi dan Pemebrdayaan Organisasi (Untuk Menghadapi 

Dinamika perubahan Lingkungan), 235-236. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Setelah dilakukan penelitian yang bertempat di PGT (Pabrik 

Gondorukem dan Terpentyn) Sukun, Pulung Ponorogo tentang 

“PENGARUH KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3) 

SERTA DISIPLIN KERJA TERHADAP PRODUKTIVITAS KERJA 

KARYAWAN DI PGT (PABRIK GONDORUKEM DAN TERPENTYN) 

SUKUN, PULUNG POINOROGO”. Maka penulis dapat mengambil 

kesimpulan sebagai berikut : 

1. Pada penelitian ini diperoleh bahwa keselamatan dan kesehatan kerja 

berpengaruh terhadap produktivitas kerja karyawan di PGT Sukun, Pulung 

Ponorogo, berdasarkan hasil uji t nilai ttabel diperoleh dari t(k), (Df), (0,05) = t 

(2), 46), (0,05)sehingga dengan demikian diperoleh niai ttabel sebesar 2,013. 

Sehingga nilai |thitung|< ttabelatau 2,373 < 2,013. Selain itu diketahui bahwa 

nilai signifikansi dari X1 terhadap Y adalah 0,022 sehingga tolak H0 atau 

terima H1. Artinya ada pengaruh yang signifikan antara X1 (K3) terhadap 

Y (Produktivitas Kerja).  

2. Pada penelitian ini diperoleh bahwa disiplin kerja berpengaruh terhadap 

produktivitas kerja karyawan di PGT Sukun, Pulung Ponorogo, 

berdasarkan analisis uji t diketahui bahwa nilai|thitung|> ttabelatau 8,266 > 

124 
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2,013. Selain itu nilai signifikansi dari X2 (Disiplin Kerja) terhadap Y 

(Produktivitas Kerja) adalah 0,000. sehingga terima H2. Artinya ada 

pengaruh yang sigifikan antara X2 (Disiplin Kerja) terhadap Y 

(Produktivitas Kerja).  

3. Pada penelitian ini diperoleh bahwa keselamatan dan kesehatan kerja, 

serta disiplin kerja berpengaruh terhadap produktivitas kerja karyawan di 

PGT Sukun, Pulung Ponorogo, dibuktikan dengan perhitungan regresi 

berganda diperoleh nilai F dari tabel anova diperoleh         = 155,160 

>         = 3,09 sedangkan tingkat signifikansi/probabilitas 0,000 < 0,05. 

Dengan demikian disimpulkan H0 ditolak yang berarti terima H1 yaitu ada 

pengaruh secara singnifikan K3 serta disiplin kerja terhadap produktivitas 

kerja karyawan di PGT Sukun, Pulung ponorogo. Sedangkan nilai 

korelasi/hubungan (R) yaitu sebesar 0,875 dan dijelaskan besarnya 

presentase pengaruh variabel K3 dan disiplin kerja terhadap produktivitas 

kerja karyawan yang disebut koefisien determinasi yang merupakan hasil 

dari penguadratan R. dari output tersebut diperoleh koefisien determinasi 

(
R2

) sebesar 0,766, yang mengandung pengertian bahwa pengaruh K3 dan 

disiplin kerja terhadap produktivitas kerja kryawan di PGT Sukun, Pulung 

Ponorogo adalah sebesar 76,6% dan  23,4% sisanya dipengaruhi oleh 

faktor lain. 
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B. Saran 

Adapun berikut ini adalah saran-saran yang dapat diberikan 

sehubungan atau terkait dengan penelitian yang telah dilakukan: 

1. Saran untuk perusahaan 

a. Disarankan agar perusahaan meningkatkan program keselamatan dan 

kesehatan kerja demi terjaminnya kesejahteraan karyawan dan 

keberlangsungan aktivitas perusahaan. K3 dapat menunjang 

meningkatnya produktivitas kerja karyawan, yang pada akhirnya akan 

berdampak positif pada perusahaan. 

b. Disarankan agar perusahaan meningkatkan disiplin kerja bagi para 

karyawan. Disiplin kerja harus ditaati dan dijalankan oleh para 

karyawan untuk meningkatkan produktivitas kerja karyawan, sehingga 

targt perusahaan akan tercapai. 

2. Saran untuk Penelitian yang Akan Datang 

a. Bagi peneliti yang akan melakukan penelitian pada tempat yang sama 

disarankan supaya lebih mengembangkan hasil penelitiannya, dengan 

mengangkat obyek atau variabel penelitian yang berbeda dengan 

penelitian ini. 

b. Bagi peneliti yang akan melakukan penelitian dengan obyek atau 

variabel yang serupa, disarankan untuk menambahkan variabel lain 

yang dimugkinkan akan mempengaruhi produktivitas karyawan, 

seperti gaji, kompensasi, motivasi kerja dan lain sebagainya. 
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